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ข่าวประจ าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ข่าวอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 Spring News ออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบ กกต. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 4 
2 คมชัดลึกออนไลน ์ ราชกิจจาฯ ประกาศ ส.ส. ปชป. พ้นจากต าแหน่ง 6 
3 เนช่ันออนไลน์ ราชกิจจาฯ ประกาศ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ พ้นจากต าแหน่ง 8 
4 คมชัดลึกออนไลน ์ "เพื่อไทย" ท้า "พลังประชารัฐ" ดวลเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร 10 
5 ไทยรัฐออนไลน ์ มต ิเพื่อไทย ส่ง "กัมพล" ท้าดวล เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร แข่ง พปชร. 11 
6 ไทยโพสต์ออนไลน์ เพื่อไทยเคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. 'จิราย'ุโวลั่นชาวก าแพงเพชรจะ

ไม่เอารัฐบาลบิ๊กตู่อีกต่อไป 
12 

7 Voice ออนไลน์ “เพื่อไทย” สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ส่งตัวเต็งแข่ง พปชร. 13 
8 ไทยโพสต์ออนไลน์ 'เด็กหน่อย'ยืนยันส่งแน่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ก าแพงเพชร 14 
9 มติชนออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ ท้าดวล ‘พลังประชารัฐ’ เลือกตัง้ซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร 

ชู ไม่เอาประยุทธ์ 
15 

10 มติชนออนไลน ์ ‘เพื่อไทย’ เคาะ ‘กัมพล ปญักุล’ อดีตรองนายก อบจ. ลงสู้ศึก ลต. 
ซ่อมก าแพงเพชร 

16 

11 ผู้จัดการออนไลน ์ พท. เคาะ อดีตผู้สมัคร ทษช. ลงเลือกต้ังซ่อมก าแพงเพชร ระดมแกน
น าช่วยหาเสียง 

17 

12 แนวหน้าออนไลน ์ พท. ส่ง 'อดีตนายก อบจ.กัมพล' ท้าดวลเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรแข่ง พปชร. 18 
13 เดลินิวส์ออนไลน ์ "พท." ส่ง "กัมพล" ชิง ส.ส.เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 19 
14 เนช่ันออนไลน์ จิรายุ บ่นร าคาญพวกปล่อยข่าวเสี้ยม หญิงหน่อย-สมพงษ ์ส่งเลือกตั้ง

ซ่อมก าแพงเพชร 
20 

15 เดลินิวส์ออนไลน ์ "ปชป." เครื่องร้อนเฟ้นหาม้าศึกลุยเลือกตั้งท้องถิ่น 21 
16 มติชนออนไลน ์ ‘ลูกพรรคฝ่ายค้าน’ รวมตัวขอจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ 22 
17 แนวหน้าออนไลน ์ ลูกหาบเพ่ือชาติ ยื่น ‘กกต.’ แตกหน่อต้ัง ‘พรรคสามัคคีไทย’ มีบิ๊ก

เซอร์ไพส ์
23 

18 สยามรัฐออนไลน์ "ลูกพรรคฝ่ายค้าน" แตกหนอ่ขอจัดตั้ง "พรรคสามัคค"ี แกป้ัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมือง 

24 

19 ผู้จัดการออนไลน ์ อดีตลูกพรรคฝ่ายค้านรวมตัวยื่นจัดตั้ง “พรรคสามัคคีไทย” โวอาจ
มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ 

25 

20 ไทยโพสต์ออนไลน์ ลูกพรรคฝ่ายคา้นต้ัง 'พรรคสามัคคีไทย' ชูแก้ปัญหาขัดแยง้ทาง
การเมืองแพลมอาจมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ 

26 
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ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
21 TP Channel ออนไลน ์ ส.ส. อนาคตใหม่ ทวงถาม กกต. ท าให้ชัดเจนและหยุดความคลุมเครือ 

กรณีผลค านวน ส.ส.แต่ละพรรค 
27 

22 เนช่ันออนไลน์ "พรรคฝ่ายค้าน" เข้ายื่น ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี 28 
23 เนช่ันออนไลน์ "หมอธี" ก้มกราบเท้า "เสรีพิศุทธ์" ขอให้ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาท 30 
24 ไทยโพสต์ออนไลน์ เปิดพฤติการณ์-ข้อกล่าวหาร้ายแรง 'ประยุทธ์ + 5 รมต.' ขึ้นเขียง

ซักฟอก 
31 

25 7HD ออนไลน์ ฝ่ายค้านเคาะ 5 รายชื่อรัฐมนตรี ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พุ่งเป้า 
จัดหนัก ประยุทธ ์

34 

26 นิวส์วันออนไลน์ “พรรคเศรษฐกิจใหม”่ ร่อนหนังสือขอแยกตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 35 
27 มติชนออนไลน ์ ‘พรรคฝ่ายค้าน’ ยื่นขอเปิดประชุมซักฟอกรบ.เรียบร้อย ‘เศรษฐกิจ

ใหม่’ ถอนตัว 
36 

28 คมชัดลึกออนไลน ์ พรรคเศรษฐกจิใหม่ ขอถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 37 
29 แนวหน้าออนไลน ์ ‘โบว์’ ปรี๊ด! ‘เศรษฐกิจใหม’่ ชิ่งฝ่ายค้าน ซัด ‘มิ่งขวัญ’ ตอ้ง

รับผิดชอบ ‘ตระบัดสัตย’์ 
38 

30 มติชนออนไลน ์ ‘วิษณ’ุ ชี้รอค าวินิจฉัยศาล รธน. คือทางออกที่ดีที่สุด ปัญหา พ.ร.บ.งบ 39 
31 แนวหน้าออนไลน ์ ‘สมชัย’ โชว์สกิลจับ ‘เสียบบัตรแทนกัน’ แฉส่อมถีึง 17 คน จี้สภา

เก็บสแปร์ให้ครบ 
40 

32 ไทยโพสต์ออนไลน์ ส.ส. พรรคชัช ไม่รับ-ไม่ปัดเสียบบัตรแทนกัน บอกรอกระบวนการ
สอบสวน 

41 

33 มติชนออนไลน ์ กรณ์ ถือฤกษ ์14 กุมภา วันวาเลนไทน์นี้ ประกาศช่ือพรรคใหม ่
ชู แหล่งรวมพลคนมีของ 

42 

34 แนวหน้าออนไลน ์ คลอดแล้ว!!! ‘กรณ์’ ถือฤกษ ์‘วาเลนไทน’์ 14 กมุภาฯประกาศชื่อ
พรรคใหม ่

43 

 
บทความ 

 

ที ่ ที่มา ประเดน็/สาระส าคัญ หน้า 
1 ฐานเศรษฐกิจออนไลน ์ ศึกหนัก '3 ป.' 45 
2 PPTV ออนไลน์ เปิดปม !! เชือด 6 รัฐมนตรี ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 46 
3 ไทยรัฐออนไลน ์ อย่ามาแก้ตัว 48 
4 ไทยรัฐออนไลน ์ บทบรรณาธิการ : "สุจริต" คือพื้นฐาน ส.ส. 50 
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ราชกิจจาฯ ประกาศ ระเบียบกกต. เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ 
31 ม.ค. 2020 - 12:16 น. 286 SHARE 
 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ โดยระบุว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ วรรคสอง (ค) และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “(ค) ทุกรูปแบบต้องมีจ านวนราษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดยผลต่างของจ านวนราษฎรระหว่างเขต
เลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของอัตราค่าเฉลี่ยราษฎรหนึ่งเขต ยกเว้นการแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจ าเป็นหรือมีข้อจ ากัด
ต้องระบุเหตุผลโดยละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจ ากัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น 
 ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปน้ีเป็นข้อ ๒๓๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 “ข้อ ๒๓๒ ในการเตรียมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นส าหรับการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลัง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการ
เลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ การด าเนินการตามข้อ 
๑๓ วรรคสาม ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในส่วนของผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ประกอบด้วยตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเปน็ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทละหนึ่งคน ดังนี้ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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ผู้แทนเทศบาลนคร ผู้แทนเทศบาลเมือง ผู้แทนเทศบาลต าบล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น และในการ
ประชุมของคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การแบ่งเขตเลือกตั้งมอบหมายตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาแบ่งเขต
เลือกตั้งด้วย 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.springnews.co.th/politics/609659 
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ราชกิจจาฯ ประกาศ ส.ส. ปชป. พ้นจากต าแหน่ง 
31 มกราคม 2563 - 13:40 น.  
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับ
ท้ายพ้นจากต าแหน่ง 
              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับท้ายพ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่ อในบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการ
การเลือกต้ังได้ก าหนดให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศให้ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
ประชาธิปัตย์ ล าดับที่ 26 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน นั้น 
 เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ตามมาตรา 131 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 
ประกอบมาตรา 128 มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
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               จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ
ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 1. รายชื่อพรรค
การเมืองและรายชื่อผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
   

 
   
               2. รายช่ือพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
   

 
  
              ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
              อิทธิพร บุญประคอง 
              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
  
  
 
  
 
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/413937 
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31 ม.ค. 2563 
ราชกิจจาฯ ประกาศ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ พ้นจากต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในล าดับท้ายพันจากต าแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่อใน
บัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 
 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง
ในล าดับท้ายพ้นจากต าแหน่ง และให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายช่ือ ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันเลือกต้ัง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร
ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 ประกาศให้ นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรค
ประชาธิปัตย์ ล าดับที่ 26 เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน นั้น 
 เนื่องจากศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของ นายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 2 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 226 วรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 138 วรรคหนึ่ง จึงเป็นเหตุให้ต้องด าเนินการค านวณเพ่ือหาจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ตามมาตรา 131 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 101 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 
ประกอบมาตรา 128 มาตรา 129 และมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 
 จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และ
ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 1. รายชื่อพรรค
การเมืองและรายชื่อผู้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
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อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378760224/?qline= 
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"เพื่อไทย" ท้า "พลังประชารัฐ" ดวลเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
31 มกราคม 2563 - 15:46 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ร าคาญพวกปล่อยข่าวเสี้ยมเพื่อไทยขัดแย้งส่งเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร "จิรายุ" เผยมติพรรคเอกฉันท์ ชู อดีต
นายก อบจ. "กัมพล" ล้มพลังประชารัฐ 
               31 มกราคม 2563 เมื่อเวลา 14.30 น.  นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) เปิดเผย
ถึงผลประชุมของกรรมการบริหารพรรคในวันนี้ ว่า พรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทยลง
เลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 หลังจาก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
ที่ถูกค าพิพากษาลงโทษให้จ าคุก และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้นั้น 
 ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้ายคือ วัน
อาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ และจะเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
               นายจิรายุ กล่าวต่อว่า กรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตามคณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ส่ง นายกัมพล ปัญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดและโตในพื้นที่ และท างานใน
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรมาโดยตลอดกว่า 20 ปีมานี้ อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหาร
สว่นจังหวัดและนายกองค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้บริหารพรรคจะร่วมไปสมัครตามเวลาของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในวันพรุ่งนี้ (1 กุมภาพันธ์) 
               นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ข่าวเท็จที่ชอบปล่อยผ่านสื่อว่าประธานยุทธศาสตร์พรรค คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุรา
พันธ์ุ กับหัวหน้าพรรคมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการส่งผู้สมัครซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 
                ประธานยุทธศาสตร์พรรคร่วมประชุมในการคัดสรรและมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่
จังหวัดก าแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีเหตุผลใดที่พรรคจะกลัวพื้นที่ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ห่างกันแค่
หลักพันและยังเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทย 
               การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรี
ให้กับชาวก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ นี้ ร่วมกันเข้าคูหา
เลือกนายกัมพลจากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชรรู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีก
ต่อไปแล้ว 
  
อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/413987 
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มติเพื่อไทย ส่ง "กัมพล" ท้าดวล เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร แข่ง พปชร. 
ไทยรัฐออนไลน3์1 ม.ค. 2563 18:06 น. 
 
 
 
 
 
 
 
"จิรายุ" บ่น ร าคาญพวกปล่อยข่าวเสี้ยม "เจ๊หน่อย" กับ "สมพงษ์" ปมส่งเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ชี้ ไม่มีเหตุผล 
พรรคจะไม่ส่ง ล่าสุด มติพรรค ชู อดีตรองนายก อบจ.กัมพล คนดีศรี "ชากังราว" ล้มช้าง พปชร. 
 วันที่  31 ม.ค.  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย  เปิดเผยถึงผลประชุมของ
กรรมการบริหารพรรคในวันนี้ว่า พรรคเพื่อไทย มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งซ่อมที่
จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 หลังจาก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกค าพิพากษาลงโทษ
ให้จ าคุก และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้นั้น ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนด
วันสมัครรับเลือกต้ังวันสุดท้าย คือ วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.นี้ และจะเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
 นายจิรายุ กล่าวต่อว่า กรรมการบริหารพรรค มีมติเป็นเอกฉันท์ตามคณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ส่ง นายกัมพล ปัญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เกิดและโตในพื้นที่ และท างานใน
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร มาโดยตลอดกว่า 20 ปี อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและรองนายกองค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้บริหารพรรค จะร่วมไปสมัครตามเวลาของคณะกรรมการ
การเลือกต้ังในวันพรุ่งนี้วันที่ 1 ก.พ.นี ้ 
 นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ข่าวเท็จที่ชอบปล่อยผ่านสื่อว่า ประธานยุทธศาสตร์พรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธุ์ กับหัวหน้าพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการส่งผู้สมัคร ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่
อย่างใด ประธานยุทธศาสตร์พรรค ร่วมประชุมในการคัดสรรและมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่
จังหวัดก าแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีเหตุผลใดที่พรรคจะกลัวพื้นที่ ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้ว ที่ห่างกันแค่
หลักพัน และยังเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทย 
 "การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรี
ให้กับชาวก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกันเข้าคูหา
เลือกนายกัมพล จากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชรรู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีก
ต่อไปแล้ว" นายจิรายุ กล่าว... 
 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1761133 
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เพื่อไทยเคาะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส. 'จิรายุ'โวลั่นชาวก าแพงเพชรจะไม่เอารัฐบาลบิ๊กตู่อีกต่อไป 
31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15:47 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 31 ม.ค.63 - นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงผลประชุมของกรรมการบริหาร
พรรคว่า พรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งซ่อมเขต2 ก าแพงเพชร หลัง
จากพตท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ถูกค าพิพากษาลงโทษให้จ าคุกและจนถึง
ขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้นั้น ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง
วันสุดท้ายคือวันที่2 กพ.น้ี และจะเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ ์
 “กรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตามคณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้
ส่งนายกัมพล ปัญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกิดและโตในพื้นที่ ท างานในพื้นที่ก าแพงเพชรมาโดยตลอดกว่า 20 
ปี อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารจังหวัด
ก าแพงเพชรโดยผู้บริหารพรรคจะ ร่วมไปสมัครตามเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันที่ 1 ก.พ.”นายจิ
รายุกล่าว 
 นายจิรายุกล่าวอีกว่า ข่าวเท็จที่ชอบปล่อยผ่านสื่อว่าประธานยุทธศาสตร์พรรคคุณหญิงสุดารัตน์ กับ
หัวหน้าพรรค มีความเห็นไม่ตรงกัน ในเรื่องของการส่งผู้สมัครซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ประธานยุทธศาสตร์พรรค
ร่วมประชุมในการคัดสรรและมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่จังหวัดก าแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง 
และไม่มีเหตุผลใดที่พรรคจะกลัวพื้นที่ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ห่างกันแค่หลักพันและยังเป็นพื้นที่เดิมของพรรค
เพื่อไทย 
 “การเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้พรรคจะระดมสรรพก าลังลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรีให้กับชาว 
ก าแพงเพชร ขอเรียนไปยังพี่น้องชาวก าแพงเพชรเขต 2 วันที่ 23 ก.พ. ร่วมกันเข้าคูหาเลือกนายกัมพล จากพรรคเพื่อ
ไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชร รู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีกต่อไปแล้ว”นายจิรายุกล่าว 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55968 
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จิรายุบ่น น่าร าคาญพวกปล่อยข่าวเสี้ยม ชี้ไม่มีเหตุผลที่เพื่อไทยจะไม่ส่งเลือกตั้งซ่อม ก าแพงเพชร ล่าสุดมติพรรค 
ชูอดีตนายก อบจ.กัมพล "คนดีศรีชากังราว" ล้มช้าง พปชร. 
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงผลประชุมของกรรมการบริหารพรรคในวันนี้
ว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดก าแพงเพชร  เขต 2 
หลังจาก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐที่ถูกค าพิพากษาลงโทษให้จ าคุกและ
จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้นั้น ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนดวัน
สมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.นี้ และจะเลือกตั้งในวันที่ 23 ก.พ. 
 นายจิรายุ กล่าวต่อว่า กรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตามคณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ส่ง นายกัมพล ปัญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกิดและโตในพื้นที่ และท างานในพื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชรมาโดยตลอดกว่า 20 ปีมานี้ อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและรองนายกองค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชร 
 โดยผู้บริหารพรรคจะ ร่วมไปสมัครตามเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันที่ 1 กุมภาพันธ ์ 
นายจิรายุ กล่าวอีกว่าข่าวเท็จที่ชอบปล่อยผ่านสื่อว่าประธานยุทธศาสตร์พรรคคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์กับหัวหน้า
พรรคมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการส่งผู้สมัครซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดประธานยุทธศาสตร์พรรคร่วมประชุม
ในการคัดสรรและมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่จังหวัดก าแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มี
เหตุผลใดที่พรรคจะกลัวพ้ืนที่ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ห่างกันแค่หลักพันและยังเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทย 
 การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรี
ให้กับชาว ก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดก าแพงเพชรเขต2ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ร่วมกันเข้าคูหาเลือกนาย
กัมพล จากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชร รู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีกต่อไปแล้ว 
 
อ้างอิง  : http://www.voicetv.co.th/read/TWOE6jYWF 
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'เด็กหน่อย'ยืนยันส่งแน่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร 
31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:34 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 ม.ค.63 - น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดเลือก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต2 ก าแพงเพชรว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยก าลังพิจารณา จากนั้นจะ
ส่งรายช่ือผู้สมควรลงสมัครรับเลือกตั้งไปให้ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค เมื่อขั้นตอนเสร็จสิ้น จะแจ้งต่อสื่อมวลชนให้
ทราบอีกครั้ง   
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งส.ส.เขต2 ก าแพงเพชร แทนต าแหน่งที่ว่างลง ก าหนดวันเปิดรับสมัคร 29
ม.ค.-2ก.พ.และมีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที2่3ก.พ. 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55961 
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‘เพื่อไทย’ ท้าดวล ‘พลังประชารัฐ’ เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ชู ไม่เอาประยุทธ์ 
วันที่ 31 มกราคม 2563 - 15:11 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “เพื่อไทย” ท้าดวล “พลังประชารัฐ” เลือกตั้งซ่อมเขต 2 ก าแพงเพชร ย้ า จะระดมสรรพก าลังลงพื้นที่ช่วงผู้สมัคร
หาเสียงเต็มที่ 
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงผลประชุมของ
กรรมการบริหารพรรคในวันนี้ (31 มกราคม) ว่า พรรค พท.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อม เขต 2 จังหวัด
ก าแพงเพชร หลังจาก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส.ก าแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ถูกค าพิพากษา
ลงโทษให้จ าคุกและจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ โดยกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตาม
คณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งนายกัมพล ปัญกุล   ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกิด
และโตในพื้นที่ และท างานในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรมาโดยตลอดกว่า 20 ปีมานี้ อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชร   โดยผู้บริหารพรรคจะ ร่วมไป
สมัครตามเวลาของคณะกรรมการการเลือกต้ังในวันพรุ่งนี้วันที่ 1 กุมภาพันธ ์
 “การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรี
ให้กับชาวก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องเขต 2 จังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกันเข้าคูหาเลือก
นายกัมพล จากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชร รู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีก
ต่อไปแล้ว” นายจิรายุ กล่าว 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1934405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1934405
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‘เพื่อไทย’ เคาะ ‘กัมพล ปัญกุล’ อดีตรองนายก อบจ. ลงสู้ศึก ลต. ซ่อมก าแพงเพชร 
วันที่ 31 มกราคม 2563 - 10:04 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 30 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาพรรคเพื่อไทย (พท.) มีมติส่ง 
นายกัมพล ปัญกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม เขต 2 จังหวัด
ก าแพงเพชร ในนามของพรรค พท. จากนี้ จะส่งชื่อให้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคน าเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1933431 
 
 
 
 
 
  

https://www.matichon.co.th/politics/news_1933431
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พท.เคาะ อดีตผู้สมัคร ทษช. ลงเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร ระดมแกนน าช่วยหาเสียง 
เผยแพร่: 31 ม.ค. 2563 17:30   โดย: ผู้จัดการออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
เลขาฯพท. เผย มติกก.สรรหาเลือก อดีตผู้สมัครทษช. ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร เขต 2 ระดมแกนน าช่วย
หาเสียง 
 วันนี้ (31ม.ค.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงการพิจารณาส่งผู้สมัครส.ส.
ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรเขต 2 ว่า วันที่ 30 ม.ค. มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อ
ไทย ซึ่งมีมติส่ง นายกัมพล ปัญกุล อดีต ส.จ. และอดีตรองนายกฯอบจ.ก าแพงเพชร และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทย
รักษาชาติ ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม โดยวันนี้ได้เสนอชื่อนายก าพล เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค และ
ได้มีมติส่งนายกัมพล ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม โดยวันที่ 1 ก.พ.นี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และตน 
จะเดินทางไปให้ก าลังใจนายกัมพล ในการลงสมัครที่จ.ก าแพงเพชร 
 “การหาเสียงเลือกต้ังซ่อมพรรคเพ่ือไทยจะระดมแกนน าพรรคและส.ส.ของพรรคไปช่วยนายกัมพลหาเสียง
อย่างเต็มที่ เราจะหาเสียงให้ดีที่สุด มั่นใจว่าชาวก าแพงเพชรเขต 2 จะพิจารณาตัวผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย ร่วมถึง
นโยบายและจุดยืนของพรรคที่ท าทุกอย่างเพื่อประชาชนประกอบการตัดสินใจ” น.อ.อนุดิษฐ์ ระบุ. 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000010419 
 
  

https://mgronline.com/politics/detail/9630000010419
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พท.ส่ง'อดีตนายกอบจ.กัมพล' ท้าดวลเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรแข่งพปชร. 
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.55 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
"จิรายุ"เผยมติเพื่อไทยส่ง"อดีตนายกอบจ.กัมพล"คนดีศรีชากังราว ท้าดวลเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชรแข่ง"พปชร." 
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงผลประชุมของ
กรรมการบริหารพรรคในวันนี้ ว่า พรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ลงเลือกต้ังซ่อมที่ จ.
ก าแพงเพชร เขต 2 หลังจาก พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีต ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกค าพิพากษาลงโทษให้จ าคุก 
และจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้นั้น ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดวันสมัคร
รับเลือกต้ังวันสุดท้าย คือ วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.นี้ และจะเลือกตั้งในวันที่ 23 ก.พ.นี ้
 นายจิรายุ กล่าวต่อว่า กรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตามคณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ส่ง นายกัมพล ปัญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เกิดและโตในพื้นที่ และท างานใน
พื้นที่ จ.ก าแพงเพชร มาโดยตลอดกว่า 20 ปีมานี้ อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และนายกองค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชร โดยผู้บริหารพรรคจะร่วมไปสมัครตามเวลาของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ในวันพรุ่งนี้วันที่ 1 ก.พ. 
 นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ข่าวเท็จที่ชอบปล่อยผ่านสื่อว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์
พรรค กับหัวหน้าพรรค มีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการส่งผู้สมัคร ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ประธาน
ยุทธศาสตร์พรรคร่วมประชุมในการคัดสรร และมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่ จ.ก าแพงเพชร มา
อย่างต่อเนื่อง และไม่มีเหตุผลใดที่พรรคจะกลัวพื้นที่ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ห่างกันแค่หลักพัน และยังเป็นพื้นที่
เดิมของพรรคเพื่อไทย การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียก
ศักดิ์ศรีให้กับชาวก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องชาวก าแพงเพชร เขต 2 ในวันที่ 23 ก.พ.นี้ ร่วมกันเข้าคูหาเลือก
นายกัมพล จากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชร รู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีก
ต่อไปแล้ว 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469968 
ส านักข่าวอิสรา : https://www.isranews.org/isranews-other-news/85103-pheuthai_85103.html 
 
 
 

https://www.naewna.com/politic/469968
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คณะท ำงำนวิเครำะหแ์ละผลิตข่ำวในคณะกรรมกำรสื่อสำรองคก์รฯและส ำนกัประชำสมัพนัธ ์   
ติดต่อ 17920-17924 

19 

 

 
 
 
"พท."ส่ง"กัมพล"ชิงส.ส.เลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
จิรายุ”เผยเพื่อไทยเคาะส่ง“กัมพล ปัญกุล”สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร  
ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 15.40 น.    
    
 
    
                    
 
 
 
 
  เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงผลประชุม
ของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยในวันนี้(31 ม.ค.)ว่า พรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อ
ไทย ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.ก าแพงเพชร เขต 2 ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้วันสมัคร
รับเลือกตั้งวันสุดท้ายคือวันที่ 2 ก.พ. และเลือกตั้งในวันที่ 23 ก.พ. ทั้งนี้ กรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตาม
คณะกรรมการคัดสรรผู้สมัครส.ส.ของพรรค ให้ส่งนายกัมพล ปัญกุล ซึ่งท างานในพื้นที่จ.ก าแพงเพชรมาโดยตลอดกว่า 
20 ปี อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองนายกองค์การบริหารจังหวัด
ก าแพงเพชรด้วย โดยผู้บริหารพรรคจะร่วมเดินทางไปสมัครในวันที่ 1 ก.พ. 
 นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ส าหรับกระแสข่าวว่าประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมี
ความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการส่งผู้สมัครนั้นไม่เป็นความจริง ประธานยุทธศาสตร์พรรคร่วมประชุมในการคัดสรร
และมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่จ.ก าแพงเพชรมาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีเหตุผลใดที่พรรคจะกลัว
พื้นที่ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ห่างกันแค่หลักพัน และยังเป็นพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยอีกด้วย ทั้งนี้ พรรคจะ
ระดมสรรพก าลังลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรีให้กับชาวก าแพงเพชร.      
 
                 
 อ้างอิง  : https://www.dailynews.co.th/politics/755017 
  

https://www.dailynews.co.th/politics/755017
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จิรายุ บ่นร าคาญพวกปล่อยข่าวเสี้ยม หญิงหน่อย-สมพงษ์ ส่งเลือกตั้งซ่อมก าแพงเพชร 
31 ม.ค. 2563  
 
 
 
 
 
 
จิรายุบ่นร าคาญพวกปล่อยข่าวเสี้ยม สุดารัตน์ กับ สมพงษ์ เรื่องส่งผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเมืองก าแพงเพชร ชี้ไม่มี
เหตุผลที่เพื่อไทยจะไม่ส่ง ล่าสุดมติพรรค ชูอดีตนายกฯอบจ.กัมพล คนดีศรี "ชากังราว" ล้มช้าง พปชร.  
 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงผลประชุมของกรรมการบริหารพรรคในวันนี้
ว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ส่งผู้สมัครในนามพรรคเพื่อไทย ลงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 
หลังจาก พตท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกค าพิพากษาลงโทษให้จ าคุก และจนถึงขณะนี้ยัง
ไม่สามารถติดตามจับกุมตัวได้นั้นซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้งวันสุดท้าย 
คือ วันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ.นี้ และจะเลือกตั้งในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี ้
 นายจิรายุ กล่าวต่อว่า กรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ตามคณะกรรมการคัดสรรตัวผู้สมัคร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ส่งนายกัมพล ปัญกุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกิดและโตในพื้นที่ และท างานในพื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชรมาโดยตลอดกว่า 20 ปีมานี้ อีกทั้งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายก องค์การบริหารจังหวัดก าแพงเพชรโดยผู้บริหารพรรคจะร่วมไปสมัครตามเวลาของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี ้
 นายจิรายุ กล่าวอีกว่า ข่าวเท็จที่ชอบปล่อยผ่านสื่อว่าประธานยุทธศาสตร์พรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา
พันธ์ุ กับหัวหน้าพรรคมีความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของการส่งผู้สมัครซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดประธานยุทธศาสตร์
พรรคร่วมประชุมในการคัดสรรและมีความเห็นร่วมกับหัวหน้าพรรคในการส่งผู้สมัครที่จังหวัดก าแพงเพชรมาอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่มีเหตุผลใดที่พรรคจะกลัวพื้นที่ที่มีคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วที่ห่างกันแค่หลักพันและยังเป็นพื้นที่เดิม
ของพรรคเพื่อไทย 
 "การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้พรรคจะระดมสรรพก าลังในการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง เพื่อเรียกศักดิ์ศรี
ให้กับชาว ก าแพงเพชร จึงขอเรียนไปยังพี่น้องชาวจังหวัดก าแพงเพชรเขต2ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ร่วมกันเข้าคูหา
เลือกนายกัมพล จากพรรคเพื่อไทย หัวใจคือประชาชน เพื่อประกาศให้ชาวก าแพงเพชร รู้ว่าจะไม่เอารัฐบาลประยุทธ์อีก
ต่อไปแล้ว" นายจิรายุ กล่าว 
 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378760225/ 
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"ปชป."เครื่องร้อนเฟ้นหาม้าศึกลุยเลือกตั้งท้องถิ่น 
ปชป.อีสานตีปี๊บ เฟ้นหาม้าศึกลุยเลือกตั้งท้องถิ่น โวคนรุ่นใหม่ทั่วอีสานประสานขอเข้าพรรค                   
ศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.48 น. 
                       
                    
 
 
 
 
 
 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคและที่
ปรึกษากิจกรรมพิเศษภาคอีสาน พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า แม้มีสมาชิกบางส่วนได้ออกจากพรรค ไปท ากิจกรรม
การเมืองตามความเชื่อของแต่ละบุคคล แต่ขณะนี้ในพรรคภาคอีสานกลับคึกคักขึ้นมาก โดยมีกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ใน
แต่ละจังหวัดประสานกันเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคมากมายอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสาขาพรรค ตัวแทนจังหวัด และ
ตนโดยตรง ซึ่งตนได้น าเรียน คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคภารกิจ และ นายไชยยศ จิรเมธากร  รอง
หัวหน้าภาคอีสาน ตลอดจน นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรค  
 นายภูมิสรรค์ กล่าวอีกว่า ผู้ใหญ่ของพรรคเห็นตรงกันถึงความส าคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ใกล้จะ
มาถึง จึงจะน ามาเป็นวาระเร่งด่วน ในการสรรหาทีมท้องถิ่นในเขตและจังหวัดที่พร้อม ในทุกระดับ เพ่ือเสนอรองหัวหน้า
พรรคแต่ละภาค และกรรมการบริหารพรรคต่อไป คาดว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป คงจะได้เห็น ทีมคนรุ่นใหม่
ทยอยเข้าพรรคและประสานกับผู้ที่ยังคงมีอุดมการณ์หนักแน่นและมั่นคงในพรรคภาคอีสาน เพื่อร่วมกันจัดขุมก าลังใหม่ 
เพื่อจะเสนอนโยบายที่ยั่งยืนโดนใจพี่น้องชาวอีสาน โดยเฉพาะนโยบายการบริหารจัดการน้ าและที่กระทรวงต่างๆที่
ประชาธิปัตย์รับผิดชอบ เริ่มส่งผลต่อปากท้องของพี่น้องชาวอีสานในระยะสั้นและยาว ส่วนตนและทีมยุทธศาสตร์อีสาน
จะร่วมสัญจรไปพบและเฟ้นหาช้างเผือก ม้าศึก เพื่อมารับใช้บ้านเกิดและแผ่นดินอีสานต่อไป. 
 
 
  อ้างอิง : https://www.dailynews.co.th/politics/754990 
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‘ลูกพรรคฝ่ายค้าน’ รวมตัวขอจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ 
วันที่ 31 มกราคม 2563 - 11:26 น.  
 
 
 
 
 
 
“ลูกพรรคฝ่ายค้าน” รวมตัวขอจัดตั้ง ”พรรคสามัคคีไทย” หวังแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แย้มอาจมีบิ๊ก
เซอร์ไพรส์ เข้าร่วมงานกับพรรค 
 เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มกราคม ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายรยุศด์ บุญทัน 
อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายณพล ชยานน์ภักดี อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ นายรวิโชติ ธ ารง
นาวาสวัสดิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาชาติ นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคชาติไทย
พัฒนาเพื่อแผ่นดิน ในนามผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เดินทางมายื่นขอจดแจ้งจัดต้ังพรรคการเมือง 
 โดยนายรยุศด์ กล่าวว่า มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเนื่องจากอยากเห็นการเมือง ประชาชน ประเทศ 
และสังคม มีความสามัคคี จึงอยากลุกขึ้นมาเพื่ออยากให้ประเทศมีความสามัคคี ไม่อยากให้แบ่งเป็นหลายขั้ว หลายฝ่าย 
หลายสี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยทางกลุ่มผู้ร่วมจัดตั้งพรรคจะไปรับฟังความเห็นของประชาชนจาก
ภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาก าหนดเป็นนโยบายพรรค จึงอยากขอโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาท างานทางการเมือง หลังจากนี้
จะระดมสมาชิกให้ได้ 500 คนเพื่อมายื่นต่อกกต. และจะได้ประชุมสมาชิกเพื่อตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค จึงขอให้ประชาชนให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่ๆ ให้เข้ามาท าหน้าที่ 
 นายรยุศด์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ มีบุคลากร
ทางการเมืองบางคนมาร่วมงานกับพรรค นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่มาจากนักวิชาการ และนักธุรกิจ เข้ามาร่วมงานแต่จะ
เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยอีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีการจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารที่ จ.สกลนคร 
 นายณพล กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ก าลังวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบหนึ่ง โดย 10 ปีที่
ผ่านมาการแก้ปัญหาความขัดแย้งของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  ดังนั้นเราจึงต้องการ
เปิดพื้นที่ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จึงน าเสนอสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีไทย เพราะประเทศนี้จะต้องเดินต่อไปข้างหน้า และเราเชื่อ
ว่าเราสามารถที่จะเดินไปพบปะพูดคุยกับคนทุกฝ่ายได้ เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมขัดแย้ง ส าหรับสัญลักษณ์พรรคสามัคคีไทย 
จะมี 3 สี คือขาว แดง น้ าเงิน ตามสีธงชาติ และมีรูปนกพิราบสีขาว ซึ่งหมายถึงความคิดที่เป็นอิสระ ยอมรับความคิด
ต่างซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1933756 
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ลูกหาบเพื่อชาติ ยื่น‘กกต.’แตกหน่อตั้ง‘พรรคสามัคคีไทย’มีบิ๊กเซอร์ไพส์ 
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563, 12.41 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ลูกพรรคเพื่อชาติ” แตกหน่อ ยื่นกกต.จัดตั้ง “พรรคสามัคคีไทย”  ขอเป็นทางเลือกแก้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมือง –โวเปิดตัวมี “บิ๊กเซอร์ไพรส์” อีก 2 เดือน จะจัดประชุมเลือกกรรมการ บริหารที่ จ.สกลนคร  
 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายรยุศด์ บุญ
ทัน อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ และอดีตรองโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายณพล ชยานน์ภักดี อดีตผู้สมัคร
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ นายรวิโชติ ธ ารงค์นาวาสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคประชาชาติ นายธนชาติ ไชย
ทองพันธ์ อดีตผู้สมัครส.ส.สกลนคร พรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย ได้เดินทาง
มายื่นขอจดแจ้งจัดต้ังพรรคการเมือง  
 โดยนายรยุศด์ กล่าวว่า มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสามัคคีไทยเนื่องจากอยากเห็นการเมือง ประชาชน 
ประเทศ และสังคม มีความสามัคคี  ไม่อยากให้แบ่งเป็นหลายขั้ว หลายฝ่าย หลายสี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยทางกลุ่มผู้ร่วมจัดตั้งพรรคจะไปรับฟังความเห็นของประชาชนจากภาคต่างๆทั่วประเทศ มาก าหนดเป็น
นโยบายพรรค จึงอยากขอให้ประชาชนให้โอกาสคนใหม่ๆ พรรคการเมืองใหม่ ได้เข้ามาท างานทางการเมือง หลังจากนี้
จะระดมสมาชิกให้ได้ 500 คน เพื่อมายื่นต่อกกต. และจะจัดประชุมสมาชิกเพื่อตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค และ
กรรมการบรหิารพรรค  
 นายรยุศด์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ มีบุคลากร
ทางการเมืองบางคนมาร่วมงานกับพรรค นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนที่มาจากนักวิชาการ และนักธุรกิจ เข้ามาร่วมงานแต่จะ
เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่  โดยอีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีการจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการ บริหารที่ จ.สกลนคร  
 นายณพล กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ก าลังวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบหนึ่ง โดย 10 ปีที่
ผ่านมา จะเห็นว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ดังนั้น เราจึงต้องการเปิดพื้นที่ 
ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จึงน าเสนอสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีไทย เพราะประเทศนี้จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าและเชื่อว่าเราสามารถ
ที่จะเดินไปพบปะพูดคุยกับคนทุกฝ่ายได้ เราไม่ได้เป็นคู่ร่วมขัดแย้ง ส าหรับสัญลักษณ์พรรคสามัคคีไทย จะมี 3 สี คือ
ขาว แดง น้ าเงิน ตามสีธงชาติ และมีรูปนกพิราบสีขาว ซึ่งหมายถึงความคิดที่เป็นอิสระ ยอมรับความคิดต่างซึ่งถือเป็น
ประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469910 
 
 

https://www.naewna.com/politic/469910
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"ลูกพรรคฝ่ายค้าน" แตกหน่อขอจัดตั้ง "พรรคสามัคคี" แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
สยามรัฐออนไลน ์31 มกราคม 2563 12:43 การเมือง  
 
 
 
 
 
 
 
 
"ลูกพรรคฝ่ายค้าน" แตกหน่อขอจัดตั้ง "พรรคสามัคคี" แก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง กระซิบอาจมีบิ๊กเซอร์
ไพรส์ เข้าร่วมงานกับพรรค 
 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายรยุศด์ บุญทัน 
อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายณพล ชยานน์ภักดี อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ นายรวิโชติ ธรรมรงค์
นาวาสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคประชาชาติ นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคชาติไทย
พัฒนาเพื่อแผ่นดิน ในนามผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เดินทางมายื่นขอจดแจ้งจัดตั้งพรรคการเมือง โดยนายรยุศด์ 
กล่าวว่า มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเนื่องจากอยากเห็นการเมือง ประชาชน ประเทศ และสังคม มีความสามัคคี จึง
อยากลุกขึ้นมาเพื่ออยากให้ประเทศมีความสามัคคี ไม่อยากให้แบ่งเป็นหลายขั้ว หลายฝ่าย หลายสี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ โดยทางกลุ่มผู้ร่วมจัดตั้งพรรคจะไปรับฟังความเห็นของประชาชนจากภาคต่างๆทั่วประเทศ มา
ก าหนดเป็นนโยบายพรรค จึงอยากขอโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาท างานทางการเมือง หลังจากนี้จะระดมสมาชิกให้ได้ 
500 คนเพื่อมายื่นต่อกกต. และจะได้ประชุมสมาชิกเพื่อตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค จึง
ขอให้ประชาชนให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่ๆ ให้เข้ามาท าหน้าที่ 
 นายรยุศด์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ มีบุคลากร
ทางการเมืองบางคนมาร่วมงานกับพรรค นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่มาจากนักวิชาการ และนักธุรกิจ เข้ามาร่วมงานแต่จะ
เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยอีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีการจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารที่จ.สกลนคร 
 นายณพล กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ก าลังวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบหนึ่ง โดย 10 ปีที่
ผ่านมาการแก้ปัญหาความขัดแย้งของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นเราจึงต้องการ
เปิดพื้นที่ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จึงน าเสนอสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีไทย เพราะประเทศนี้จะต้องเดินต่อไปข้างหน้า และเราเชื่อ
ว่าเราสามารถที่จะเดินไปพบปะพูดคุยกับคนทุกฝ่ายได้ เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมขัดแย้ง ส าหรับสัญลักษณ์พรรคสามัคคีไทย 
จะมี 3 สี คือขาว แดง น้ าเงิน ตามสีธงชาติ และมีรูปนกพิราบสีขาว ซึ่งหมายถึงความคิดที่เป็นอิสระ ยอมรับความคิด
ต่างซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 
อ้างอิง : https://siamrath.co.th/n/129871 
ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864452 
เฟสบุ๊กส านักข่าวไทย : https://www.facebook.com/tnamcot/videos/661451761260363/ 
 

https://siamrath.co.th/politics
https://siamrath.co.th/n/129871
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864452
https://www.facebook.com/tnamcot/videos/661451761260363/
https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200131/3acf6e9f58edc27e58eeade24a5213504af5e551f2dd604bc379663574c8faaf.jpg?itok=utp217l_
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เผยแพร่: 31 ม.ค. 2563 12:52   ปรับปรุง: 31 ม.ค. 2563 14:45     
อดีตลูกพรรคฝ่ายค้านรวมตัวยื่นจัดตั้ง “พรรคสามัคคีไทย” โวอาจมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ 
 
 
 
 
 
 
 
“อดีตลูกพรรคฝ่ายค้าน” แตกหน่อยื่นจัดตั้ง “พรรคสามัคคีไทย” หวังแก้ความขัดแย้งการเมือง คุยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ 
คนดังเข้าร่วมงานกับพรรค 
 วันนี้ (31 ม.ค.) นายรยุศด์ บุญทัน อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อชาติ นายณพล ชยานน์ภักดี อดีตผู้สมัคร ส.ส.
บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ นายรวิโชติ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคประชาชาติ นายธนชาติ ไชยทอง
พันธ์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.สกลนคร พรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ในนามผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เข้ายื่นขอจดแจ้ง
จัดตั้ง “พรรคสามัคคีไทย” ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง โดยนายรยุศด์กล่าวว่า มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรค
เนื่องจากอยากเห็นการเมือง ประชาชน ประเทศ และสังคมมีความสามัคคี จึงอยากลุกขึ้นมาเพื่ออยากให้ประเทศมี
ความสามัคคี ไม่อยากให้แบ่งเป็นหลายขั้ว หลายฝ่าย หลายสี เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยทางกลุ่มผู้ร่วม
จัดตั้งพรรคจะไปรับฟังความเห็นของประชาชนจากภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มาก าหนดเป็นนโยบายพรรค อยากขอโอกาส
ให้คนใหม่ๆ เข้ามาท างานทางการเมือง หลังจากนี้จะระดมสมาชิกให้ได้ 500 คนเพื่อมายื่นต่อ กกต. และจะได้ประชุม
สมาชิกเพื่อตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค จึงขอให้ประชาชนให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่ๆ 
ให้เข้ามาท าหน้าที่ 
 นายรยุศด์กล่าวอีกว่า ในส่วนของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ มีบุคลากร
ทางการเมืองบางคนมาร่วมงานกับพรรค และยังมีกลุ่มคนที่มาจากนักวิชาการ และนักธุรกิจ เข้ามาร่วมงานแต่จะเน้น
กลุ่ มคนรุ่ น ใหม่  โดยอีก  2 เดือนข้ างหน้ าจะมีการจัดประชุม เพื่ อ เลือกกรรมการบริหารที่  จ .สกลนคร 
นายณพลกล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ก าลังวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบหนึ่ง 10 ปีที่ผ่านมาการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงต้องการเปิดพื้นที่ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย 
น าเสนอสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีไทย เพราะประเทศนี้จะต้องเดินต่อไปข้างหน้า และเชื่อว่าเราสามารถที่จะเดินไปพบปะ
พูดคุยกับคนทุกฝ่ายได้ เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมขัดแย้ง ส าหรับสัญลักษณ์พรรคสามัคคีไทยจะมี 3 สี คือ ขาว แดง น้ าเงิน ตาม
สีธงชาติ และมีรูปนกพิราบสีขาว หมายถึงความคิดที่เป็นอิสระ ยอมรับความคิดต่างซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://mgronline.com/politics/detail/9630000010283 
 
 
 

https://mgronline.com/politics/detail/9630000010283
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ลูกพรรคฝ่ายค้านตั้ง'พรรคสามัคคีไทย'ชูแก้ปัญหาขัดแย้งทางการเมืองแพลมอาจมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ 
31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:31 น.      
 
  
 
 
 
 
 
 31ม.ค.63-ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายรยุศด์ บุญทัน อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อชาติ 
นายณพล ชยานน์ภักดี อดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติ นายรวิโชติ ธ ารงค์นาวาสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.
พรรคประชาชาติ นายธนชาติ ไชยทองพันธ์ อดีตผู้สมัครส.ส.สกลนคร พรรคชาติไทยพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ในนามผู้ร่วม
ก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย เดินทางมายื่นขอจดแจ้งจัดต้ังพรรคการเมือง 
 โดยนายรยุศด์ กล่าวว่า มายื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเนื่องจากอยากเห็นการเมือง ประชาชน ประเทศ 
และสังคม มีความสามัคคี  จึงอยากลุกขึ้นมาเพ่ืออยากให้ประเทศมีความสามัคคี ไม่อยากให้แบ่งเป็นหลายขั้ว หลายฝ่าย 
หลายสี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยทางกลุ่มผู้ร่วมจัดตั้งพรรคจะไปรับฟังความเห็นของประชาชนจาก
ภาคต่างๆทั่วประเทศ มาก าหนดเป็นนโยบายพรรค จึงอยากขอโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาท างานทางการเมือง หลังจากนี้
จะระดมสมาชิกให้ได้ 500 คนเพื่อมายื่นต่อกกต. และจะได้ประชุมสมาชิกเพื่อตั้งหัวหน้าพรรค รองหัวหน้าพรรค 
กรรมการบริหารพรรค จึงขอให้ประชาชนให้โอกาสพรรคการเมืองใหม่ๆ ให้เข้ามาท าหน้าที่ 
 นายรยุศด์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ มีบุคลากร
ทางการเมืองบางคนมาร่วมงานกับพรรค นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนที่มาจากนักวิชาการ  และนักธุรกิจ เข้ามาร่วมงานแต่จะ
เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่  โดยอีก 2 เดือนข้างหน้าจะมีการจัดประชุมเพ่ือเลือกกรรมการบริหารที่จ.สกลนคร 
 ด้ายนายณพล กล่าวว่า สถานการณ์การเมืองขณะนี้ก าลังวนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกรอบหนึ่ง โดย 10 ปี
ที่ผ่านมาการแก้ปัญหาความขัดแย้งของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้นเราจึงต้องการ
เปิดพื้นที่ ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย จึงน าเสนอสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีไทย เพราะประเทศนี้จะต้องเดินต่อไปข้างหน้า และเราเชื่อ
ว่าเราสามารถที่จะเดินไปพบปะพูดคุยกับคนทุกฝ่ายได้ เราไม่ได้เป็นผู้ร่วมขัดแย้ง ส าหรับสัญลักษณ์พรรคสามัคคีไทย 
จะมี 3 สี คือขาว แดง น้ าเงิน ตามสีธงชาติ และมีรูปนกพิราบสีขาว ซึ่งหมายถึงความคิดที่เป็นอิสระ ยอมรับความคิด
ต่างซึ่งถือเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55947 
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ส.ส. อนาคตใหม่ ทวงถาม กกต.ท าให้ชัดเจนและหยุดความคลุมเครือ กรณีผลค านวน ส.ส.แต่ละพรรค 
    
 
 
 
 
 
31 ม.ค. 63 - ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ ทวงถามกกต.ท าให้ชัดเจนและหยุดความคลุมเครือ กรณีผลค านวน ส.ส.แต่
ละพรรค ย้ า องค์กรอิสระ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมจี้ กกต. อย่าเล่นการเมือง  
   นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ กรุงเทพมหานคร และนายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรค
อนาคตใหม่แบบบัญชีรายชื่อ ร่วมแถลงข่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสดงความชัดเจนในการ
ค านวน ส.ส.บัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมือง หลังจากมีความคลุมเครือเกิดขึ้นหลายกรณี หลังการเลือกตั้งซ่อมและ
การเปลี่ยนแปลงจ านวน ส.ส.จากกรณีต่างๆ ที่ผ่านมา  
 นายจิรวัฒน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาตนได้มีการแถลงข่าวเรื่องการค านวน ส.ส. บัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ 23 
มกราคมที่ผ่านมา เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีค าพิพากษายืนตามค าร้อง กกต.ตัดสิทธิให้ใบด า นายชาติชาย 
วรพิพัฒน์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.จันทบุรี พร้อมเรียกร้องให้ กกต.ต้องมีการค านวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
ใหม่ ซึ่ง กกต.ก็ได้มีการค านวนแล้ว แต่ที่ต้องออกมาแถลงกับสื่อมวลชนอีกครั้งเพราะ กกต.ยังคงไม่มีความชัดเจนในอีก
หลายกรณี เช่น กรณี ส.ส. 4 คนที่ถูกขับออกจากพรรคอนาคตใหม่ กกต.ยังคงไม่มีการยืนยันสถานะ และคะแนนที่
ประชาชนกาให้กับพรรคอนาคตใหม่ในทั้ง 4 เขต ต้องอยู่กับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ อีกทั้งการค านวนของ กกต.ที่ผ่าน
มาที่ท าให้มี ส.ส.ของพรรคไทยรักธรรมได้ที่นั่ง 1 คน แต่ประเด็นคือ กกต.ไม่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าล่าสุดแต่
ละพรรคมี ส.ส.พึงมีเท่าใด ต้องลด ส.ส.บัญชีรายชื่อหรือไม่ สุดท้ายตนต้องขอเรียกร้องว่า กกต.อย่าเล่นการเมือง ขอให้
แสดงความชัดเจนออกมา 
   ด้าน นายธีรัจชัย กล่าวว่า ตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 131 
วรรค 2 ระบุชัดเจนว่า กกต.ต้องค านวนจ านวน ส.ส.ของแต่ละพรรคการเมือง แต่ผลปรากฏว่าการแถลงหลังศาลฎีกา
แผนกคดีเลือกตั้งให้ใบด าอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จ.จันทบุรี กกต.กลับไม่ได้มีการแจกแจงค านวนจ านวน
เฉพาะแต่ละพรรคการเมือง ไม่มีการเอาผลค านวนแบบนั้นมารวม น าไปสู่ประเด็นที่น่าสงสัยหลายประเด็น เช่น กกต.
เลือกที่จะค านวนเพื่อให้มีผลแก่พรรคฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ ความไม่ชัดเจนนีุ้ ท าให้เกิดข้อกังขา เพราะการ
ท างานขององค์กรอิสระต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอทวงถามรายละเอียดการค านวนของแต่ละพรรคให้ชัดเจนอีกครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกรณีที่ กกต.ยังไม่ได้ให้ความชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเลิกพรรคประชาชนปฏิรูปของนาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน ย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ คะแนนที่เกิดขึ้นและย้ายไปพร้อมกับนายไพบูลย์ เป็นการค านวนให้
พรรคประชาชนปฏิรูปหรือพรรคพลังประชารัฐ ในเมื่อตอนนี้พรรคประชาชนปฏิรูปไม่มีอยู่แล้ว มีการค านวนอย่างไร   
   นายธีรัจชัย กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ กกต.ท างานอย่างสุจริตเที่ยงธรรม เพราะสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นตอนนี้ คือพรรคเล็กจะมี
โอกาสเป็น ส.ส. และเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐบาล ขอเรียกร้องให้ กกต.ท าความกระจ่างให้ชัดในทุกกรณีด้วย 
 
อ้างอิง : http://www.radioparliament.net/radio/newsdetail.php?news_id=553 
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31 ม.ค. 2563 
"พรรคฝ่ายค้าน" เข้ายื่น ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เช้าวันนี้ 31 มกราคม 2563 ตัวแทน พรรคร่วมฝ่ายค้าน น าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อ
ไทย ในฐานะ ผู้น าฝ่ายค้าน เข้ายื่น ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทั้ง 6 รัฐมนตรี ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร โดยมีตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านที่เข้าย่ืน ญัตติ ประกอบด้วย  
 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย// นายสุทิน คลังแสงประธานวิปฝ่ายค้าน 
// นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้น าฝ่ายค้าน // นายปิยบุตร แสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ // นาย
สงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ // นายวัน มูหะมัดนอร์มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ // พลต ารวจเอก
เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย // พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวช หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นาย
นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และส.ส. จากพรรคฝ่ายค้านเข้ายื่น ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ต่อนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่ 
1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา // นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
2. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ // รองนายกฯ 
3. นายวิษณุ เครืองาม // รองนายกฯ 
4. นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา // รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
5. นายดอน ปรมัตถ์วินัย // รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
6. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า // รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ 
 นายสมพงษ์กล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านได้พยายามพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในช่วงที่
ผ่านมาตามที่เป็นข่าวว่ารัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย เป็นใครนั้น ยังคงเป็นในส่วนของภาพรวม จนถึงในช่วงเช้าวันนี้จึงได้มี
การตกผลึก ว่าเป็น6 คนนี้ พร้อมระบุ มั่นใจในหลักฐาน ที่ได้รวบรวมมาเป็นอย่างดี 
 นายสมพงษ์มองว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะแพ้ชนะอยู่ที่มือของส.ส. แต่ยอมรับว่าส.ส.ของรัฐบาลมี
จ านวนมากกว่า ตนไม่ได้หวังที่จะคว่ ารัฐบาล ได้ในสภาฯ แต่จะเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับรู้และตัดสินใจ 
 ส่วนกรณีที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถอนตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้น เรื่องการอภิปรายเป็นสิทธิของ
ผู้แทนราษฎร นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ยังคงมีความคิดที่จะอภิปรายร่วมกับฝ่ายค้าน ซึ่งจะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะ
ท าอย่างไรในเรื่องนี ้
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 นอกจากนี้ แต่ละพรรคมีการแบ่งสรรปันส่วนการอภิปราย แต่อาจจะมีการอภิปรายซ้ ากันบ้าง ในส่วนของ
ตัวบุคคล แต่จะต่างกันที่ประเด็น มั่นใจว่ามีไม้ตายอย่างแน่นอน 
 ขณะที่นายสุทิน ระว่า ตนเกรงว่าวาระการอภิปรายจะถูกบรรจุอยู่ในช่วงท้ายก่อนปิดสมัยประชุม จึงขอ
ฝากไปทางรัฐบาลและประธานสภาฯ ว่าหากท าอย่างนั้นก็จะท าให้ประชาชนผิดหวังอย่างมาก เบื้องต้นได้หารือกับ
ประธานวิปรัฐบาล ว่าจะเริ่มต้นวันที่ 19-22 ก.พ. แต่ตนมองว่า วันสุดท้ายที่ลงมตินั้นจะต้อง มีการอภิปรายใน
รายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วน ขณะที่ในรอบ 6-7 ปี ไม่เคยมีการตรวจสอบรัฐบาลจึงคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจ ากัดเวลา 
 
อ้างอิง : https://www.nationtv.tv/main/content/378760200/?qline 
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31 ม.ค. 2563 
"หมอธี" ก้มกราบเท้า "เสรีพิศุทธ์" ขอให้ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
"หมอธี" อดีตผู้สมัคร ส.ส. พลังประชารัฐ ก้มกราบเท้าขอโทษ "พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์" เพื่อขอให้ถอนฟ้องคดีหมิ่น
ประมาท พร้อมย้ าลาออกจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อตั้งพรรคการเมืองเอง 
 นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กราบเท้าขอขมาพล
ต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ต่อหน้าสื่อมวลชน ขอให้ต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ถอนฟ้องหมิ่น
ประมาทจากกรณีที่เคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกล่าวหาว่าพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างมอเตอร์
ไซค์ไทเกอร์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และบุกรุกพื้นที่ป่า  
 ทั้งนี้ ก่อนที่นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ จะมีการก้มกาบขอโทษ ได้กล่าวขอโทษด้วยวาจาพร้อมมอบกระเช้า
ผลไม้เพื่อขอขมา แต่พลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ไม่ยอม พร้อมระบุว่าตนเองได้รับความเสียหายจากการให้สัมภาษณ์
ดังกล่าวอย่างมาก จึงถามกลับว่าที่มาขอขมาเพราะต้องการให้ถอนฟ้องใช่หรือไม่ ซึ่งหากต้องการให้ถอนฟ้องจะต้อง
กราบเท้าขอโทษ นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ จึงตกลงยินยอมก้มกราบเท้าพลต ารวจเอกเสรีพิศุทธ์ต่อหน้าสื่อมวลชน 
 พร้อมกันนี้นายสัตวแพทย์ ธีทัชฐ์ ได้ประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้ว เพราะไม่สามารถ
ร่วมอุดมการกับคนบางคนในพรรคพลังประชารัฐได้ และตนต้องการที่จะตั้งพรรคการเมืองเอง เพื่อท าการเมือง
สร้างสรรค์ แต่ยืนยันว่าไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
อ้างอิง  : https://www.nationtv.tv/main/content/378760189/?qline= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nationtv.tv/main/content/378760189/?qline
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เปิดพฤติการณ์-ข้อกล่าวหาร้ายแรง 'ประยุทธ์ + 5 รมต.' ขึ้นเขียงซักฟอก 
31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 12:28 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 ม.ค.63 - นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน 
ได้ยื่นหนังสือถึงนายชาวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร  เรื่อง เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
 โดยญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป มีเนื้อหาดังนี้ ข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายนามท้ายญัตตินี้ ซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศั กราช๒๕๖๐มาตรา 
๑๕๑ ตามรายนาม 
ดังต่อไปนี ้
๑. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
๒. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตร ี
๓. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
๔. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๕. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ 
๖. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยมีพฤติการณ์และเรื่องที่จะอภิปราย ดังน้ี 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ไม่ยึดมั่นและ
ศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศกระท าการเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตาม
วิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใช้อ านาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่าง
กว้างขวางเป็นผู้น าประเทศที่กร่างเถื่อน มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่าง ชอบก่นด่าเมื่อถูกชักถาม 
เมื่อได้อ านาจมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็สร้างกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมุ่งสืบทอดอ านาจของตนเอง 
 ปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง บริวารและ
พวกพ้องเข้าข้างคนชั่วที่เป็นพวก โดยไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ขาดคุณธรรมจริยธรรมแทรกแซง 
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การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจ า และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเรียกได้ว่าเป็นยุคยุติธรรมหมด ตรงบังคับใช้
กฎหมายโดยเลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาค 
 ไม่เคารพและปฏิบัตมรัฐธรรมนูญไมปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจตัวยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย 
ไม่มีความรอบคอบและระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประขาชนส่วนรวม 
มีการกระท าอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธมนูญหรือกฎหมายฝฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพรรคการเมือง โดย
มิได้ค านึงถึงภาระด้านงบประมาณของประเทศเป็นยุคเงินก าลังจะหมดคลัง ไม่ยึดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ลุแก่อ านาจ ขาดภาวะผู้น า ไม่เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง
กัน แต่กลับสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างลัมเหลวและไรัประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดผล
กระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพ "รวยกระจุก จนกระจาย" ประชาชนสิ้นหวัง 
 ให้ความส าคัญกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ล้มเหลว
ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลอกลวงประชาชนไม่ท าตามนโยบายที่พรรคการเมืองที่สนับสนุนตนหาเสียงไว้
ทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ า ราคาพืชผลทางการเกษตรและลดภาษีเงินได้ ไม่มีความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์การบริหาร
ราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งผลกระทบและความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่าง
กว้างขวางเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟู น้ าก าลังจะหมดเขื่อน มวลอากาศเป็นพิษเต็มเมืองเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงหาก
ปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนประเทศถึงแก่ความล่มจมได้ 
 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริต
ต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองและพวกพ้อง ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อ
สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายได้ใช้ต าแหน่งหน้าที่เข้าไปก้าว
ก่าย แทรกแชงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายด้านการเงินแก่รัฐจ านวนมาก บังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่
ถูกต้องจนท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของอภินิหาร ทั้งนี้เพ่ือช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับพกพ้อง ชี้น าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ ์
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่อง
อย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมมีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อฉล ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง บริวารและพวกพ้อง กลั่นแกล้ง
ข้าราชการประจ า ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจ าของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานที่ก ากับดูแลอย่าง
กว้างขวาง จงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายละเว้นไม่ด าเนินการตาม
กฏหมายใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่งประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่าง
ร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติการณีใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซง
ควรปฏิบัติหน้าที่ประจ าของข้ราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิใช่อ านาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมาย 
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บัญญัติแทกแซงกระบวนการยุติธรรม ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามครลองที่ก าหนดไว้เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับบริษัทข้ามชาติส่อว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงน าพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งะหว่างประทและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นที่ประจักษ์  
 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริหารราชการแผ่นดิน
ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจัษ์
ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่ต าแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญท าตัวเป็นผู้
มีอิทธิผลปกป้องพวกพ้องโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาต ิ
 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดบรรจุญัตตินี้ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาโดยด่วน ส่วนเหตุผลและรายละเอียด
ต่างๆ จะได้แถลงและชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป. 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55954 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.thaipost.net/main/detail/55954
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 ต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอย ส าหรับคอการเมืองที่รอกันมานานข้ามปี ในที่สุด เมื่อวานนี้มีความชัดเจน
แล้วว่าฝ่ายค้านจะย่ืนอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี 5 คน ภายในเที่ยงวันนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายกรัฐมนตรี 
 ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ (30 ม.ค.) พรรคร่วมฝ่ายค้านประชุมกันเพื่อก าหนดตัวรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่
ไว้วางใจ ครั้งแรกเสนอมา 9 ชื่อ แต่ปรากฎว่าข้อมูลไม่เพียงพอ ตัดออกเหลือเพียงรัฐมนตรี 5 คน 
 คนแรกเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะถูกอภิปรายเรื่อง
คุณสมบัติ เพราะถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ รวมถึงการขายที่ดินที่บางบอน เอื้อประโยชน์กับนายทุน ที่หัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน
ทั้ง 7 พรรค เรียงคิวกันอภิปราย 
 ถัดมาเป็น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ที่ฝ่ายค้านอ้างว่าการท างานของ
รัฐมนตรีท าให้ภาครัฐไม่สามารถเก็บภาษีได้เท่าที่ควร เพราะนายดอนอาจพ่วงด้วยเรื่องการให้ข่าวที่คลาดเคลื่อน จนอาจ
ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระดับประเทศ 
 ตามด้วย บิ๊กป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะถูกอภิปรายจาก
โครงการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ และโครงการโรงก าจัดขยะ ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงเรื่องงบประมาณองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระจายไปไม่ถึง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย น าทีมอภิปราย 
 สุดท้ายรัฐมนตรีคนดัง ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทั้ง
ประเด็นความไม่เหมาะสมในการเป็นรัฐมนตรี อย่างเรื่องวุฒิการศึกษา และเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. โดยมี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ 
เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย อภิปรายด้วยตัวเอง 
 ส่วนรัฐมนตร ี4 คนที่ถูกตัดช่ือออกก็คือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญ
วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ฝ่ายค้านให้เหตุผลว่า ข้อมูลในการอภิปรายยังไม่
เพียงพอ ยังไม่พบว่าทั้งสองคนมีส่วนร่วมกับความเสียหาย 
 รวมถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายอยู่แล้ว แต่หากนายกรัฐมนตรีชี้แจงได้ไม่
ชัดเจนในการอภิปรายรอบไม่ไว้วางใจครั้งต่อไป จะมีชื่อ 2 คนนี้อยู่ด้วยแน่นอน 
อ้างอิง : https://news.ch7.com/detail/391583 
ส านักข่าวฐานเศรษฐกิจ : https://www.thansettakij.com/content/politics/420358?ad= 
ส านักข่าวนิวส์วัน : https://news1live.com/detail/9630000010352 
ส านักข่าวเดลินิวส์ : https://news1live.com/detail/9630000010352 

https://news.ch7.com/detail/391583
https://www.thansettakij.com/content/politics/420358?ad=
https://news1live.com/detail/9630000010352
https://news1live.com/detail/9630000010352
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“พรรคเศรษฐกจิใหม”่ ร่อนหนังสือขอแยกตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
เผยแพร่: 31 ม.ค. 2563 11:32   ปรับปรุง: 31 ม.ค. 2563 14:43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“พรรคเศรษฐกิจใหม่” ท าหนังสือถึงผู้น าฝ่ายค้าน แจ้งมีมติคณะกรรมการบริหารพรรคถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่าย
ค้าน ขอท างานอิสระตามแนวทางพรรค 
 วันนี้ (31 ม.ค.) มีรายงานว่า พรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยนายสุภดิช อากาศฤกษ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ได้
ท าหนังสือลงวันที่ 30 ม.ค. 63 ถึงผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เรื่องแจ้งผลมติในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค
เศรษฐกิจใหม่ ความว่า เนื่องด้วยการประชุมกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 มีมติในที่
ประชุมให้พรรคเศรษฐกิจใหม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อท างานอิสระตาม
แนวทางของพรรค ดังนั้นจึงขอแจ้งผลมติดังกล่าวให้ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือโปรดทราบ 
 ส าหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ ปัจจุบันมี ส.ส.จ านวน 6 คน หนึ่งในนั้นคือ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ที่เคย
ประกาศตัวมาตลอดว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้าน ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี 
 
อ้างอิง : https://news1live.com/detail/9630000010249 
ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864439 
 
 

https://news1live.com/detail/9630000010249
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864439
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‘พรรคฝ่ายค้าน’ ยื่นขอเปิดประชุมซักฟอกรบ.เรียบร้อย ‘เศรษฐกิจใหม่’ ถอนตัว(คลิป) 
วันที่ 31 มกราคม 2563 - 11:55 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 31 ม.ค. ที่รัฐสภา แกนน า 6 พรรคฝ่ายค้านน าโดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 
หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้น าฝ่ายค้านในสภา ได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นรายบุคคล ต่อนายชวน 
หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ส าหรับ 6 รัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปราย ประกอบด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกฯและรมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รมว.มหาดไทย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ และร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
ด้านนายชวนกล่าวภายหลังว่า จะให้ฝ่ายส านักเลขานุการไปตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจะแจ้งให้ฝ่ายรัฐบาลและ
ฝ่ายค้านรับทราบ เพื่อนัดหารือก าหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนจะเป็นวันไหนนั้น ยังตอบไม่ได้ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1933805 
ส านักข่าวกรุงเทพธุรกิจ : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864451 
ส านักข่าว : https://www.komchadluek.net/news/politic/414019?adz= 
 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1933805
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/864451
https://www.komchadluek.net/news/politic/414019?adz=
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/29-11.jpg
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31 มกราคม 2563 - 17:15 น.  
พรรคเศรษฐกจิใหม ่ขอถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ท าหนังสือถึงผู้น าฝ่ายค้านฯขอถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อท างานเป็นอิสระตาม
แนวทางของพรรค 
 พรรคเศรษฐกิจใหม่ โดยนายสุภดิจ อากาศฤกษ์  รักษาการหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ ท าหนังสือถึงผู้น า
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  แจ้งถึงมติของกรรมการบริหารพรรคเศรษฐกิจใหม่ขอถอนตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 
 
 อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/news/politic/414019?adz= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.komchadluek.net/news/politic/414019?adz
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วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563, 17.37 น. 
 ‘โบว์’ปรี๊ด!‘เศรษฐกิจใหม่’ชิ่งฝ่ายค้าน ซัด‘มิ่งขวัญ’ต้องรับผิดชอบ‘ตระบัดสัตย์’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 มกราคม 2563 น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา หรือ “โบว์” แกนน ากลุ่มคนอยากเลือกตั้ง โพสต์ภาพหนังสือขอ
แยกตัวออกจากพรรคร่วมฝ่ายค้านของพรรคเศรษฐกิจใหม่ (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ด่วน! 'พรรคเศรษฐกิจใหม่'ร่อน
หนังสือ ขอแยกตัวจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน) พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “วันหลังตอนเลือกตั้ง อย่าโง่ อย่าขี้เห่อ 
อย่าชุ่ย” 
 ภายหลัง น.ส.ณัฏฐา โพสต์ข้อความดังกล่าว ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจ านวนหนึ่ง โดยตอนหนึ่ง น.ส.
ณัฏฐา ตอบกลับไปว่า “เสียงทุกคะแนนของพรรคเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นเพราะเชื่อมิ่งขวัญในฐานะผู้ก่อตั้งและหัวหน้า
พรรคตอนนั้น เมื่อมีการตระบัดสัตย์เกิดขึ้น เขาปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผู้ลงคะแนนเหล่านั้นไม่ได้” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/470008 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.naewna.com/politic/469881
https://www.naewna.com/politic/469881
https://www.naewna.com/politic/470008
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‘วิษณุ’ ชี้รอค าวินิจฉัยศาลรธน. คือทางออกที่ดีที่สุด ปัญหา พ.ร.บ.งบ 
วันที่ 31 มกราคม 2563 - 12:06 น. 
 
 
 
 
 
 
“วิษณุ” ชี้ ทางออกที่ดีที่สุด พ.ร.บ.งบ คือ รอค าวินิจฉัยศาลรธน. 
 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 มกราคม ที่ท าเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง
กรณีศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ว่า 
เมื่อศาลรับค าร้องไปแล้วก็ว่าไปตามกระบวนการ รอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โดยไม่มีก าหนดกรอบ
เวลา แต่การที่ศาลให้ชี้แจงในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ท าให้รู้สึกได้ว่าเร็ว และเป็นเรื่องดีที่เร็ว ส่วนผลกระทบต่อร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ อาจมีบ้างเป็นธรรมดา แต่ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่โตหรือเสียหายไม่ว่าค าวินิจฉัยจะออกมาในแนวทาง
ไหน เพราะรัฐบาลเตรียมการในส่วนนี้เอาไว้แล้วทุกทาง นายวิษณุ กล่าวว่า ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ กระทรวงการคลังจะ
เสนอมาตรการรองรับการใช้งบประจ าและงบทั่วไปเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีการหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง
แล้ว ดังนั้น งบประจ าและงบลงทุนที่ผูกพันงบประมาณจะไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนโครงการใหม่ที่ยังไม่เคยผูกพัน
งบประมาณ ส านักงบประมาณได้เสนอไว้ก่อนแล้วให้เดินหน้าเจรจาเตรียมการไว้ก่อน อย่าเพิ่งลงนาม เมื่อร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯประกาศใช้ได้จะลงนามได้ทันที ท าให้การด าเนินการเร็วขึ้น ยืนยันจะไม่เกิดความเสียหายต่อ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง คนงาน ผู้ใช้แรงงาน หรืออะไรที่หวั่นเกรงกัน เรื่องบประมาณล่าช้าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ครั้ง
นี้ช้ามาแล้ว 4 เดือน หากจะช้าอีก 1-2 เดือนก็เป็นไปได้ ถือว่าครั้งนี้ช้ากว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการ
เตรียมการในแง่ร้ายไว้แล้วหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า แง่ร้ายต่องบประมาณตนนึกไม่ออก แต่แง่ร้ายต่อร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯนึกได้ แต่ได้เตรียมการในส่วนนี้ไว้แล้ว สามารถท าให้รวดเร็วได้ เมื่อถามถึงเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกต
กรณีไม่มีชื่อนางนาที รัชกิจปราการ ส.ส.บัญชีรายช่ือ พรรคภูมิใจไทย อยู่ในค าร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ 
 นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ตามกระบวนการของศาลหากมีค าร้องเพิ่มเติมก็สามารถยื่นไปอีกค าร้อง
เพิ่มไปได้ ไม่ได้แปลกประหลาดอะไร เพียงแต่เข้าชื่อกันให้ถูกต้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับศาลว่าจะรวมเป็นค าร้องเดียวกันหรือไม่ 
ปกติศาลจะรวม แต่อย่าไปท าให้ประเด็นมันแตกต่างกันออกไป หากประเด็นแตกต่างศาลจะแยกเรื่อง เมื่อถามว่า หาก
ค าวินิจฉัยออกมาในช่วงปิดสมัยประชุมสภา นายวิษณุกล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯหากอยู่ในช่วงปิด
สมัยประชุมสภา ครม.สามารถออกเป็นพระราชกฤษฎีกาขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ในกรณีหากจ าเป็นต้องพึ่งพา
อาศัยสภา และใช้วิธีน้ีในการด าเนินการ แต่ไม่คิดถึงวิธีที่ไม่ต้องขอเปิดสภากันบ้างหรือ ส่วนมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญ
ก็เป็นหน่ึงในหลายช่องทาง รวมถึงการออกเป็นพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ซึ่งค าร้องของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลได้ยื่นทุกเรื่องทุก
ประเด็น ถามไปแม้กระทั่งว่าถ้าไม่ได้แล้วจะให้ท าอย่างไร ตนก็นึกไม่ออกว่าถามแบบนี้จะให้ศาลตอบอย่างไร และหาก
ไม่ออกมาในทางมาตรา 143 ก็ยังมีอีกหลายช่องทาง เมื่อถามว่า ในฐานะรัฐบาลทางออกที่ดีที่สุดที่จะใช้ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯคืออะไร นายวิษณุกล่าวว่า หากตอบแล้วคือชี้น า แต่มีคิดไว้ในใจแล้วทุกเรื่อง มันไม่ใช่เรื่องการหาช่องว่าง
หรือช่องลอดอะไรทั้งสิ้น แต่ทางออกที่ดีที่สุดคือ ทางที่ศาลเป็นคนบอกแล้วรัฐบาลจะเดินไปทางนั้นอย่างรวดเร็ว มันจะ
จบได้ด้วยค าวินิจฉัยของศาล แล้วจะรู้ว่าต้องท าอย่างไร  
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1933898 

https://www.matichon.co.th/politics/news_1933898
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‘สมชัย’โชว์สกิลจับ‘เสียบบัตรแทนกัน’ แฉส่อมีถึง17คน จี้สภาเก็บสแปร์ให้ครบ 
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563, 15.34 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ถึงกรณี
ปัญหา ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน มีเนื้อหาดังนี้ 
“เสียบบัตรแทนกัน ไม่น่าจบแค่ 8 
 กรณี ส.ส.ในสภาเสียบบัตรแทนกันในการลงมติ พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่น่าจะจบแค่ 8คนที่ถูกเปิดเผยชื่อ
ออกมา แต่เมื่อมีผู้เสียบแทน ย่อมมีผู้ให้เสียบแทน หรือ หากพบว่า มีผู้ยอมให้เสียบแทน ก็ต้องสอบสวนไปให้เจอผู้ที่ไป
เสียบแทน ซึ่งผมเคยให้ความเห็นแล้วว่าท าได้ไม่ยาก 
 การตรวจสอบเวลาในการเสียบบัตรที่มีปัญหา และชื่อผู้เสียบบัตรในล าดับก่อนและหลัง ซึ่งระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักงานเลขาธิการรัฐสภาน่าจะมีอยู่ และสอบสวนบุคคลดังกล่าวและบุคคลที่เสียบบัตรในช่อง
ใกล้เคียงถึงพฤติกรรมผิดปกติที่เขาเห็น น่าจะหามือมีดดังกล่าวไม่ยาก ภูมิใจไทย มี 3 คนให้คนอื่นเสียบ และ 1 คน 
เสียบแทนคนอื่น ดังนั้น อย่างน้อย ต้อง +1 ถึง +4 จ าเลยที่เกี่ยวข้อง  พลังประชารัฐ มี 1 คนที่เสียบให้คนอื่น และ 1 
คน ที่ไม่อยู่ แต่มีคนอื่นเสียบบัตรแทน ก็อาจ +0 จนถึง +2  ประชาธิปัตย์ เสียบให้คนอื่นอีก 1 ดังนั้น จ าเลย +1 
แน่นอน  เช่นเดียวกับพลังท้องถิ่นไท เสียบให้คนอื่นอีก 2 ดังนั้น +2  จ านวนคนที่เกี่ยวข้องเมื่อคิดสองทาง คือ ผู้ใช้ และ 
ผู้กระท า จะอย่างน้อยก็ +4 ไปจนถึงมากสุดถึง +9  ตัวเลขคนที่กระท าผิด จึงแปรผันอยู่ที่ 8+4 คือ 12 คน ถึง 8+9 คือ 
17 คน  ท่านประธาน ชวน อย่าลืมบอกท่าน เลขาธิการรัฐสภา เก็บ spare ให้ครบถ้วนด้วยครับ” 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/469962 

https://www.naewna.com/politic/469962
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ส.ส.พรรคชัช ไม่รับ-ไม่ปัดเสียบบัตรแทนกัน บอกรอกระบวนการสอบสวน 
31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 14:02 น.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 31 ม.ค.63- นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงภายหลังมีคลิปวิดีโอ
เผยแพร่เจ้าตัวมีพฤติกรรมลักษณะลงมติให้ส.ส.คนอื่นในระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ า
งบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า ส.ส.ได้มีการยื่นญัตติเพื่อขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบกรณีเสียบ
บัตรแทนกัน ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ถูกต้อง และตนยินดีที่จะให้ข้อมูลกับคณะกมธ.วิสามัญดังกล่าว เพราะ
เชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบของสภา  รวมไปถึงการตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองด้วย ทั้งนี้ ไม่อยากพูดอะไร
มาก เพราะเป็นผู้ใหญ่แล้ว อยากให้รอกระบวนการตรวจสอบ 
 ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่านายโกวิทย์เสียบบัตรแทนคนอื่นจริงหรือไม่ นายโกวิทย์ ตอบบ่ายเบี่ยง
ว่า ขอให้รอกระบวนการตรวจสอบ ถามย้ าว่านอกจากบัตรตัวเอง 1 บัตรที่ถือไว้ อีก 2 ใบที่เหลือคือของใคร นายโกวิทย์ 
กล่าวเพียงสั้นๆและย้ าค าตอบเดิมว่า ตนถือบัตรของตัวเองอยู่จริง ที่เหลือไม่ขอตอบ แต่ขอให้รอกระบวนการตรวจสอบ
เท่านั้น 
 
อ้างอิง : https://www.thaipost.net/main/detail/55960 
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กรณ์ ถือฤกษ์ 14 กุมภา วันวาเลนไทน์นี้ ประกาศชื่อพรรคใหม่ ชู แหล่งรวมพลคนมีของ 
วันที่ 31 มกราคม 2563 - 20:54 น.  
 
 
 
 
 
 
 
กรณ์ ถือฤกษ์ 14กุมภา วันวาเลนไทน์นี้ ประกาศชื่อพรรคใหม่ ชู แหล่งรวมพลคนมีของ  
 วันนี้ (31 ม.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ถึงความคืบหน้าใน
การจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ โดยระบุว่า 
“ขอบคุณส าหรับ +120,000 ข้อเสนอ #ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค!! 
ชื่อพรรคใกล้คลอดแล้วครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนสมัยเริม่ท างานใหม่ๆ และนี่คือความรู้สึกของการได้ท าอะไรที่เป็น 
Startup ทางการเมืองจริงๆ 
ขอขอบคุณอีกครั้งส าหรับทุกคนที่ช่วยผมและทีมงานตั้งชื่อพรรคผ่านทุกช่องทาง ทีมของเรานับรวมจากเฉพาะ # 
hashtag นี้ได้กว่าหนึ่งแสนสองหมื่นข้อความ 
เราได้น าช่ือทั้งหมดแยกแยะด้วย AI จัดกลุม่ตามค าหลัก และพบว่ารองจากกรงุเทพแล้ว เพื่อนๆชาวสงขลากระตือรือร้น
ในการมีส่วนรว่มที่สุด ตามด้วยนครสวรรค์ เชียงใหม่และขอนแก่น 
เราเอาข้อมูลทั้งหมดเข้าการพิจารณาในรูปแบบ workshop ระดมสมองกับนักคิด นักท า จากหลากหลายวงการมา
ช่วยกันคั้นให้ได้ค าตอบที่ดีและเหมาะสมทีสุ่ด 
ชื่อต้องสะท้อน 3 DNA หลักคือ 
1.ความเป็นพรรคแบบ Start-up 
2.ยึดหลักปฏิบัตินิยมเดินไปข้างหน้า 
แก้ปัญหาและสร้างการพัฒนาให้ประเทศ 
3.ทุกหลักคิดเป็น  
แข็งแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจหลักสากล 
ผมตั้งใจให้พรรคนี้เป็นที่รวมตัวของ ‘คนมีของ’ ทุกคนที่อยากเข้ามาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลง 
พรรคนี้จะต้องมีระบบการท างานแบบมืออาชีพ ท าด้วยความสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักคิดที่มาจากชุด
ข้อมูลที่มาจากความเป็นจริง รวมถึงเป็นต้นแบบของหลักปฏิบัตินิยมต่อระบบราชการไทย 
พรรคนี้ส าคัญที่สุด จะต้องมุ่งเน้นหาทางออก ไม่เพิ่มปัญหาให้ประเทศ 
เราจะประกาศชื่อพรรค 14 กุมภา’ วาเลนไทน์นี้ 

พบกันในวันแห่งความรักครับ… จุ๊บ จุ๊บ  
#รวมพลคนมีของ” 
อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_1935398 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCb13Uh9B3oX6qgWCg_qK6pAeNLA83BqdKAdPCu9LrzU9w_JMMXG6tdwr-Os5gk_lsiGN3UCGnHGmsbmkZvZdqLZLTHMCAHauzZJvbD04iI3MZ7UKBcoFz_ozZyg1Nxf42S6hffX-E8cdb7GXpQvIzTHlHQ-_CsSTuUpvpAqQT0fgILNQ9lAQNrDCZMaLYJoRA4JTL2f3tJqsYX3VHiY8NKz--u6tRlHNsW4O0QpGB4H9zRIXq7EaoTe5xCh90vFsSAWpaXtzR5RXVDE9E0uZb0Gbcjksbv9HWMmGeSR9OMj4w_JxiOmKy4Wsvbs2-U_2uFY8b6-6ZQE4XPWVoE8xJBC3dY6qqnOJP3d1uLwUFnNxs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCb13Uh9B3oX6qgWCg_qK6pAeNLA83BqdKAdPCu9LrzU9w_JMMXG6tdwr-Os5gk_lsiGN3UCGnHGmsbmkZvZdqLZLTHMCAHauzZJvbD04iI3MZ7UKBcoFz_ozZyg1Nxf42S6hffX-E8cdb7GXpQvIzTHlHQ-_CsSTuUpvpAqQT0fgILNQ9lAQNrDCZMaLYJoRA4JTL2f3tJqsYX3VHiY8NKz--u6tRlHNsW4O0QpGB4H9zRIXq7EaoTe5xCh90vFsSAWpaXtzR5RXVDE9E0uZb0Gbcjksbv9HWMmGeSR9OMj4w_JxiOmKy4Wsvbs2-U_2uFY8b6-6ZQE4XPWVoE8xJBC3dY6qqnOJP3d1uLwUFnNxs&__tn__=%2ANK-R
https://www.matichon.co.th/politics/news_1935398
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2020/01/4-123-1.jpg
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คลอดแล้ว!!!‘กรณ’์ถือฤกษ‘์วาเลนไทน์’ 14กุมภาฯประกาศชื่อพรรคใหม่ 
วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563, 20.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คลอดแล้ว!!!‘กรณ’์ถือฤกษ‘์วาเลนไทน์’ 14กุมภาฯประกาศชื่อพรรคใหม่ 
 31 มกราคม 2563 นายกรณ์ จาติกวณิช ที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ และอยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดตั้งพรรคการเมือง โดยก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้ประชาชนช่วยกันต้ังช่ือพรรคใหม่นั้น ได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุด ระบุว่า 
“ขอบคุณส าหรับ +120,000 ข้อเสนอ #ช่วยกรณ์ตั้งชื่อพรรค!! 
ชื่อพรรคใกล้คลอดแล้วครับ ผมรู้สึกตื่นเต้นเหมือนสมัยเริ่มท างานใหม่ๆ และนี่คือความรู้สึกของการได้ท าอะไรที่เป็น 
Startup ทางการเมืองจริงๆ 
ขอขอบคุณอีกครั้งส าหรับทุกคนที่ช่วยผมและทีมงานตั้งชื่อพรรคผ่านทุกช่องทาง ทีมของเรานับรวมจากเฉพาะ # 
hashtag นี้ได้กว่าหนึ่งแสนสองหมื่นข้อความ 
เราได้น าช่ือทั้งหมดแยกแยะด้วย AI จัดกลุ่มตามค าหลัก และพบว่ารองจากกรุงเทพแล้ว เพื่อนๆชาวสงขลากระตือรือร้น
ในการมีส่วนร่วมที่สุด ตามด้วยนครสวรรค์ เชียงใหม่และขอนแก่น 
เราเอาข้อมูลทั้งหมดเข้าการพิจารณาในรูปแบบ workshop ระดมสมองกับนักคิด นักท า จากหลากหลายวงการมา
ช่วยกันคั้นให้ได้ค าตอบที่ดีและเหมาะสมที่สุด 
ชื่อต้องสะท้อน 3 DNA หลักคือ 
1.ความเป็นพรรคแบบ Start-up 
2.ยึดหลักปฏิบัตินิยมเดินไปข้างหน้า 
แก้ปัญหาและสร้างการพัฒนาให้ประเทศ 
3.ทุกหลักคิดเป็น Global Mindset 
แข็งแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจหลักสากล 
ผมตั้งใจให้พรรคนี้เป็นที่รวมตัวของ ‘คนมีของ’ ทุกคนที่อยากเข้ามาช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลง 
พรรคนี้จะต้องมีระบบการท างานแบบมืออาชีพ ท าด้วยความสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ มีหลักคิดที่มาจากชุด
ข้อมูลที่มาจากความเป็นจริง รวมถึงเป็นต้นแบบของหลักปฏิบัตินิยมต่อระบบราชการไทย 
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พรรคนี้ส าคัญที่สุด จะต้องมุ่งเน้นหาทางออก ไม่เพิ่มปัญหาให้ประเทศ 
เราจะประกาศชื่อพรรค 14 กุมภา' วาเลนไทน์นี้ 
พบกันในวันแห่งความรักครับ... จุ๊บ จุ๊บ 
#รวมพลคนมีของ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง : https://www.naewna.com/politic/470075 
ส านักข่าวเนช่ัน : http://oknation.nationtv.tv/blog/political79/2020/01/31/entry-1 
  

https://www.naewna.com/politic/470075
http://oknation.nationtv.tv/blog/political79/2020/01/31/entry-1
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ศึกหนัก '3 ป.'  
 
 
 
 
 
 
 
คอลัมน์คันฉ่องส่องการเมือง ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3545 หน้า 12 ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ.2563  โดย... นาย NO 
VOTE  
             ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านได้ยื่นต่อ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว รอฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาลตกลงกันให้ได้ว่าการอภิปรายจะมีขึ้นวันใด ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ อย่างที่ฝ่ายค้าน
ต้องการ หรือวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ อย่างที่รัฐบาลต้องการ 
             การซักฟอกครั้งนี้ ยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเลือกที่จะอภิปรายรัฐมนตรีเพียง 6 คน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคน
ของ “พลังประชารัฐ” ทั้งสิ้น อันประกอบด้วย 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม 2.พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 3.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 4.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.
มหาดไทย 5.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ และ 6.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
             เริ่มแรกฝ่ายค้านวางคนที่จะอภิปรายไว้ 9 คน แต่สุดท้ายถูกตัดออกไป 3 คน คือ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกฯด้านเศรษฐกิจ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รวมถึง อุตตม สาวนายน รมว.คลัง 
 จะเห็นได้ว่า กลุ่ม “3 ป.” ที่ประกอบด้วย ป.ประยุทธ์ พล.อ.ประยุทธ์, ป.ป้อม พล.อ.ประวิตร และ ป.
ป๊อก พล.อ.อนุพงษ์ยังคงติดโผถูกอภิปรายกันถ้วนหน้า แม้ในรายของ “ป.ป้อม” จะมีชื่อเข้าๆ ออกๆ แต่ในที่สุดก็ไม่รอด  
            เมื่อสแกนดูญัตติที่ฝ่ายค้านยื่นซัก ฟอก พี่น้อง “3 ป.” ล้วนถูกตั้งข้อหาฉกรรจ์และบรรยายพฤติการณ์สุด
โหด  
            พล.อ.ประยุทธ์ เจอข้อหาไม่ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย, ใช้อ านาจโดยไม่ชอบธรรม, มุ่งสืบทอดอ านาจ, 
ปล่อยให้มีการทุจริต เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง , บริหารผิดพลาดบกพร่อง, เลือกปฏิบัติ, มีพฤติการณ์ ร ่า
รวยผิดปกต,ิ แก้เศรษฐกิจล้มเหลว, ไม่ท าตาม นโยบายพรรคที่ให้การสนับสนุนหาเสียงไว ้
             ส่วนพี่ใหญ่ พล.อ.ประวิตร ถูกบรรยายพฤติการณ์ว่า ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์, มีพฤติการณ์
ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์, สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง และมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ 
            ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เจอข้อหา บริหารผิดพลาดบกพร่องร้ายแรง , มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหา
ผลประโยชน์ และปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต 
             “3 ป.” ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมานับตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอ านาจ เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557 จาก “รัฐบาล คสช.” สู่ “รัฐบาลลุงตู่ 2” บริหารประเทศต่อเนื่องยาวนานเกือบ 6 ปี 
             ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ “3 ป.” ต้องเจอกับศึกหนัก ถูกนักการเมืองถล่มกลางสภา ใครจะ “สะบักสะบอม” 
มากที่สุด ต้องอดใจรอ ปลายเดือนนี้ได้รู้กัน.. 
 
อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/columnist/420432?ad= 

https://www.thansettakij.com/content/columnist/420432?ad=
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เปิดปม !! เชือด 6 รัฐมนตรี ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
โดย PPTV Online 
เผยแพร่ 31 ม.ค. 2563,15:09น. 
ปรับปรุงล่าสุด 31 ม.ค. 2563,15:12น. 
บรรยากาศการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน จนถึงนาทีสุดท้ายกว่าจะเคาะชื่อ 6 รัฐมนตรีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 สรุปแล้วฝ่ายค้านยื่นซักฟอก 6 รมต. “บิ๊กป้อม”โดนด้วย 
ฝ่ายค้านยืนยันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ “ประยุทธ์” ปมถวายสัตย์ไม่ครบ 
 รายงานข่าวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเปิดเผยว่า ส าหรับรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้ง
นี้ เพิ่งจะลงตัวก่อนยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ ไม่ถึง10นาที โดยช่วงเช้าวันนี้ ที่ห้องประชุม301 ชั้น3 อาคารวุฒิสภาฯ 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้น าฝ่ายค้าน ได้นัดหมายแกนน าพรรคร่วมฝ่ายค้ านทุกพรรคให้มา
หารือร่วมอีกครั้ง มีแกนน าแต่ละพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายภูมิธรรม นายสุทิน คลังแสง จากพรรคเพื่อ
ไทย พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นาย
วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ขณะที่นายปิยะบุตร 
แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้มาถึงเป็นคนสุดท้าย ขาดแต่เพียงตัวแทนพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ได้ส่งหนังสือ
ไปถึงผู้น าฝ่ายค้าน ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน 
 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหยิบยกรายช่ือรัฐมนตรีที่น่าจะถูกอภิปรายอีกครั้ง หลังจากผลสรุปเมื่อช่วงค่ าวันที่ 
30ม.ค.ที่ผ่านมา ได้รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายแน่นอนแล้ว 5 คน โดยที่ประชุมได้ขอให้ตัวแทนที่มาหารือ สรุปชื่อ ข้อมูล
เพิ่มเติม และบุคคลที่เตรียมไว้จะอภิปรายรัฐมนตรีรายนั้นๆ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เสนอต่อ
ที่ประชุมให้อภิปราย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข จากพรรคภูมิใจไทยด้วย เพราะมีข้อมูลในลักษณะที่น่าจะ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ที่ประชุม ขอเสนอผู้ร่วมอภิปรายด้วย แต่เนื่องจากพรรคนายนิคม มีเพียงเสียงเดียว เกรงว่า
ข้อมูลที่จะอภิปรายไป ไม่ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม จึงไม่ได้เสนอชื่อนายอนุทิน เข้าไปในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 
 ขณะที่นายสงครามและนายปิยบุตร ได้แจ้งต่อที่ประชุม มีข้อมูลส าคัญมากพอที่จะชี้ให้เห็นถึงพฤติการณ์
หลายอย่างของพล.อ.ประวิตรและได้เตรียมผู้อภิปรายไว้แล้ว เมื่อที่ประชุมรับฟัง จึงตัดสินใจให้เพิ่มชื่อพล.อ.ประวิตร 
เข้าไปด้วย 
 โดยบรรยากาศในห้องประชุมค่อนข้างตึงเครียด ช่วงหนึ่งนายสงครามและนายนิคม เดินออกมานอกห้อง
ประชุม พูดคุยกันอย่างเคร่งเครียด รวมทั้งนายภูมิธรรม ได้เดินออกมาพร้อมกับคุยโทรศัพท์ไปด้วย ด้วยสีหน้า
เคร่งเครียดเช่นกัน การหารือได้ล่วงเวลา จากที่นัดหมายสื่อมวลชนประมาณ 10.30-11.00น. จะไปยื่นญัตติอภิปรายไม่
ไว้วางใจต่อประธานรัฐสภาฯ  ท าให้เจ้าหน้าที่สภาฯ ต้องวิ่งมายังหน้าห้องการประชุมพร้อมกับแจ้งว่า “ท่านประธาน จะ
ขึ้นนั่งบัลลังก์แล้ว” โดยเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ประสานกับพรรคเพื่อไทย ก็ไม่กล้าเข้าไปแจ้งในห้องประชุม เนื่องจากเป็น
การหารือลับ ไม่อนุญาติให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องประชุม 
 จนกระทั่งล่วงเวลามาถึง 11.05น.จึงสรุปรายชื่อแล้วเสร็จ โดยมีเจ้าหน้าที่พรรคเพื่อไทย รีบวิ่งไปปริ๊นซ์
เอกสารที่ห้องท างานพรรคเพื่อไทยที่อยู่ไม่ห่างกันนักและวิ่งน ามาส่งมือถึงหัวหน้าพรรคและคณะ ขณะเดินออกจากห้อง
ประชุม เลี้ยวขวาผ่านห้องท างานของพรรคเพื่อไทย กลุ่มงานผู้น าฝ่ายค้าน ขึ้นไปทางบันได ที่อยู่ติดกันเพื่อเดินไปยื่น
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อนายชวน ที่ชั้น4 ห้องประชุม402 
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 รายงานข่าวอีกว่า ส่วนของผู้อภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลได้มีการแบ่งงานกันเอาไว้เบื้องต้น พล.อ.
ประยุทธ์ ที่หัวหน้าทุกพรรคจะเป็นผู้อภิปราย ยกเว้นพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากนายธนาธร พ้นสมาชิกภาพความเป็น
ส.ส. พล.อ.ประวิตร มีพรรคเพื่อชาติและพรรคอนาคตใหม่ เป็นแกนหลัก พล.อ.อนุพงษ์ มีพรรคเพื่อไทย พรรคนาคต
ใหม่ เป็นแกนหลัก นายวิษณุ มีทั้งส.ส.จากพรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ นายดอน มีพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพ 
ขณะที่รอ.ธรรมนัส มีพรรคเสรีรวมไทยและพรรคอนาคตใหม่ เป็นเจ้าภาพหลัก 
ส่วนข้อกล่าวหาในการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีทั้ง 6 คนสรุปได้ดังนี้ 
 -พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ข้อกล่าวหา 1.ไม่ยึดมั่นศรัทธาในระบอบ
ประชาธิปไตย 2.กระท าการให้ได้มาซึ่งอ านาจที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 3.ละเมิดหลักนิติธรรม สิทธิเสรีภาพ มอง
คนเห็นต่างเป็นศัตรู 4.ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริต เอื้อประโยชน์พวกพ้อง 5.ขาดความรู้ความสามารถ ขาดคุณธรรม 
จริยธรรมร้ายแรง 6.แทรกแซงการท างานของข้าราชการ เลือกปฏิบัต ิ
 7.ใช้งบประมาณรัฐสร้างความนิยม แต่ล้มเหลวแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 8.ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่หาเสียงไว้กับ
ประชาชน -----พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ข้อกลุ่าวหา 1.ไม่มีความซื้อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 2.มี
พฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ 3.ใช้งบประมาณรัฐสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง ร่ ารวยผิดปกติ 4.ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมรุนแรง 
 -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ข้อกล่าวหา 1.ก้าวก่าย แทรกแซง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรใน
กระบวนการยุติธรรม 2.บังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้อง 3.ชี้น าการปฏิุบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานรัฐและองค์กรอิสระ 
 -พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ข้อกล่าวหา 1.บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องร้ายแรง  
ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ 2.ใช้อ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 3.กลั่นแกล้ง ก้าว
ก่ายแทรกแซงข้าราชการประจ า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4.ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานก ากับดูแล 
 -นายดอน  ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ข้อกล่าวหา 1.บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่องร้ายแรง  
ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ 2.ใช้อ านาจหน้าที่ก้าวกาย  แทรกแซง ข้าราชการเพื่อประโยชน์ตัวเอง และพวกพ้อง 3.เอื้อ
ประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาติ ส่อจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจขัดรัฐธรรมนูญ 
 -ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ข้อกล่าวหา 1.บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาด บกพร่อง
ร้ายแรง  ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ 2.ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 3.ขาดคุณสมบัติ
ลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี 4.ท าตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ปกป้องพวกพ้อง 
"ประวิตร"พร้อมแจงในสภาฯ แม้ยังไร้ชื่อถูกซักฟอก 
  
 
อ้างอิง :  
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/
118730?utm_campaign=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%
95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&utm_source=LINE&utm_medium=oa 
 
  

https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/118730?utm_campaign=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&utm_source=LINE&utm_medium=oa
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/118730?utm_campaign=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&utm_source=LINE&utm_medium=oa
https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/118730?utm_campaign=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&utm_source=LINE&utm_medium=oa
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1 ก.พ. 2563 05:01 น. 
อย่ามาแก้ตัว 
 
 
 
 
 
 
 คดีอื้อฉาว ส.ส.พรรครัฐบาลเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณแผ่นดินปี 2563 
มูลค่า 3.2 ล้านล้านบาท เตลิดเปิดเปิงไปค้างเติ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญ ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีค าสั่ง “รับค าร้อง” กรณีนี้
ไว้พิจารณา 
 โดยศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ, นายฉลอง เทอดวี
ระพงศ์ ส.ส.พัทลุง พรรคภูมิใจไทย, น.ส.ภริม พูลเจริญ ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ และ นายสมบูรณ์ ซา
รัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย 
ต้องท าค าช้ีแจงข้อเท็จจริงส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในเส้นตายวันที่ 4 กุมภาพันธ ์
 เร็วจี๋แทบไม่มีเวลาหายใจหายคอกันเลยเป็นอันว่าหวยศาลรัฐธรรมนูญออกมาโป๊ะเชะอย่างที่ “แม่ลูก
จันทร์” เก็งข้อสอบล่วงหน้าทุกประการ 
 1,เก็งว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องลงมติ “รับค าร้อง” อย่างแน่นอน ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติ “รับค า
ร้อง” ไว้จริงๆท่านที่ฟันธงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่รับค าร้อง ต้องหน้าแหกเป็นริ้วปลาแห้งไปตามๆกัน 
 2,เก็งว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเร่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีเสียบบัตรแทนกันให้เสร็จภายใน 1 เดือน เร่งสปีดเร็วกว่า
ปกติ 3 เท่าตัว  
 ก็เป็นจริงอย่างที่ “แม่ลูกจันทร์” คาดการณ์ เพราะโดยปกติศาลรัฐธรรมนูญจะให้เวลาผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
ยื่นค าชี้แจงภายใน 15 วัน หรือ 30 วัน หรือ 45 วัน แต่คดี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ศาลรัฐธรรมนูญขีดเส้นตายให้
ผู้เกี่ยวข้องต้องยื่นค าช้ีแจงข้อเท็จจริงภายใน 7 วันเท่านั้นเอง 
 แสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องการปิดจ๊อบให้จบไม่เกิน 1 เดือน ก่อนสิ้นเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังค า
วินิจฉัยคดี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันอย่างแน่นอน ถ้ายึดค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดี ส.ส.เสียบบัตรแทนกันท าให้ร่าง 
พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศครบวงจร ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นเกณฑ์ 
 คดี ส.ส.รัฐบาลแอบเสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน ย่อมท าให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาล ต้องเป็น 
“โมฆะทั้งฉบับ” อย่างแน่นอน!! แต่...ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรัฐบาลลุงตู่ไม่เป็นโมฆะ เพราะ ส.ส.
เสียบบัตรแทนกัน 
 ศาลรัฐธรรมนูญต้องแจงเหตุผลให้กระจ่างแจ้งชัดเจนว่า “คดีเสียบบัตรยุครัฐบาลลุงตู่” แตกต่างจาก “คดี
เสียบบัตรยุครัฐบาลเจ๊ปู” อย่างไร?? คอการเมืองก าลังรอฟังค าตัดสินคดีนี้ด้วยความคันคะเยอ อ้อ...ยังมีเรื่องพิศวง
งงงวยในคดี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์กันเซ็งแซ่ว่า...อภินิหารมีจริง 
 เพราะคดีนี้ ผู้ต้องหาส าคัญที่มีหลักฐานชัดๆอยู่ 2 คน 1,นายฉลอง ส.ส.พัทลุง อ้างว่าลืมเสียบบัตรคาไว้
ก่อนบินไปเป็นประธานงานวันเด็กที่จังหวัดพัทลุง โดยไม่ได้กระซิบให้ใครเสียบบัตรแทน 2,นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.
บัญชีรายช่ือพรรคเดียวกัน อ้างว่าลืมเสียบบัตรคาไว้ ก่อนบินไปเมืองจีน โดยไม่ได้สั่งให้ใครแอบลงคะแนนแทนเช่นกัน 
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 แต่มันแปลกเหลือเชื่อ คือค าร้องของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 109 คน และค าร้อง ส.ส.ฝ่ายค้าน 74 คน ที่ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดันมีชื่อ “นายฉลอง” คนเดียว แต่ชื่อนางนาทีล่องหนหายไปแบบไร้ร่องรอย เป็นไปได้ยังไง ผู้
ถูกกล่าวหามี 2 คน ดันเหลือคนเดียว?? ค าร้อง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล อาจแกล้งลืม เพราะเป็นพวกเดียวกัน แต่ค าร้อง ส.ส.
ฝ่ายค้าน เจตนาเว้นชื่อ “นางนาท”ี อย่างแน่นอนอย่ามาแก้ตัวให้ปวดไข่ดัน. 
 
“แม่ลูกจันทร์” 
อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/1760710 
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บทบรรณาธิการ : "สุจรติ" คือพื้นฐาน ส.ส. 
 
 
 
 
 
 
 
 ศาลรัฐธรรมนูญรับค าร้องของ ส.ส. ทั้งจากพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านไว้พิจารณาวินิจฉัยเรียบร้อยแล้ว 
กรณีที่มีปัญหาว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 2563 ตราขึ้นโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ หากเป็นการตราขึ้นโดย
ไม่ชอบ จะท าให้ร่าง พ.ร.บ.เสียไปเพียงบางส่วน หรือทั้งฉบับ เนื่องจาก ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน 
 ทุกฝ่ายคงต้องรอคอยค าวินิจฉัยของศาลด้วยความระทึกใจ เนื่องจากเป็นเรื่องคอขาดบาดตายส าหรับ
ประเทศ และอาจเป็นเหตุให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 3.2 ล้านล้านบาท ต้องล่าช้าออกไป ซ้ าเติมปัญหาเศรษฐกจิ
ที่ชะลอตัวอย่างแรง ถึงขั้นที่อาจไม่มีเงินจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการหลายล้านคน 
 ประเด็นส าคัญที่ศาลจะวินิจฉัย ตามค าร้องหลายประเด็นนั่นก็คือเป็นร่างกฎหมายที่ตราขึ้นโดยชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือไม่ ถ้าไม่ชอบจะท าให้ตกไปทั้งฉบับหรือเพียงบางส่วน เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเห็นต่าง 2 ส านัก 
คือนักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้าน และมีนักกฎหมายอิสระเข้าร่วมวงไพบูลย์ด้วย 
 ดูเหมือนว่าฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนมั่นใจว่าเตรียมรับมือไว้หลายแนวทาง 
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เช่ือว่าปัญหานี้จะไม่มีผลกระทบรุนแรง เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา 143 ระบุว่า ถ้า 
ส.ส.พิจารณาไม่เสร็จ ภายใน 105 วัน ให้ถือว่าสภาผู้แทนฯเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นั้น 
 แต่นักกฎหมายจากพรรคเพื่อไทย น าโดย ดร.โภคิน พลกุล โต้แย้งว่ากรณีนี้ ไม่เข้าข่ายมาตรา 143 
เนื่องจาก ส.ส.และ ส.ว.ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 148 ขณะเดียวกัน มีนัก
กฎหมายอิสระเข้าร่วมวงด้วย คือ ดร.บวรศักด์ิ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 อาจารย์บวรศักดิ์ยกตัวอย่างค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 2 กรณี ที่มีปัญหา ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน กรณี
แรกคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ กรณีที่สองเป็นร่าง พ.ร.บ.เงินกู้สองล้านล้าน ศาลวินิจฉัยว่าตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ เพราะเสียบบัตรแทนกัน และมีประเด็นความไม่ชอบ ของเนื้อหาร่างกฎหมายทั้งสองฉบับ จึงตกไปทั้งฉบับ 
 กรณีน้ีมีเพียงเร่ืองเดียวคือ ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ศาลเคยวินิจฉัยว่าเป็นการตรากฎหมายโดยไม่ชอบ   ขัด
ต่อหลักการ ส.ส.คนหนึ่งลงคะแนนได้แค่หนึ่งคะแนน ละเมิดหลักการพ้ืนฐานความเป็น ส.ส. คือความซื่อสัตย์สุจริต ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทย แต่ไม่มีปัญหาเนื้อหาร่างกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ต้องติดตามกันต่อไป. 
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